
 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 

Bod pořadu jednání:         

Prodej objektu a pozemku   

Zpracoval: Jitka Pekařová 

odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku, odděl. majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3303 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová,  

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: RM 19. 11. 2013 

Poznámka:       

 

Předkládá: 

 

Mgr. Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka města 

 
 

Mgr. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky města 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l  u j  e  

prodej objektu technického vybavení na pozemku 605/3, ul. Libušina, Liberec 13 a pozemku 

p.č. 605/3, vše v k.ú. Nové Pavlovice 

 

a   u k l á d á 

Ing. Zbyňku Karbanovi, ved. odboru ekonomiky a majetku 

zajistit provedení všech úkonů spojených s podpisem kupních smluv 

          T: neodkladně 

 

 

 



 

1.  PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ      PRŮVODNÍ LIST 

 

1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ: 

        a) adresa budovy: objekt technického  vybavení  výměníkové  stanice na 

pozemku p.č. 605/3, k.ú. Nové   Pavlovice,  

                                ul. Libušina, Liberec 13 
 

   b) stavební pozemek:     605/3    o výměře  141 m
2
      k. ú. Nové Pavlovice 

                                          
 

       (urbanistický obvod: 014, ) 

       Stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení městského, zpevněná plocha, parkoviště 
 

Privatizace dle:    Zásad postupu při privatizaci nemovitostí  

Zpracoval:            J. Pekařová 

Kontroloval:         I. Roncová   

 

Projednáno:          
 

Stanovisko PS:   dne 28. 6. 2013 

dílčí stanoviska: SR: souhlas 

                           SM: nedoporučuje prodej samotného zastavěného pozemku, požaduje 

                                   realizovat prodej pozemku spolu s budovou, nedoporučuje prodej  

                                   budovy postavené na pozemku bez zřízení práva odpovídající věcnému 

                                   břemeni v rozsahu umístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad, 

                                   včetně zajištění přístupu k nim – bude splněno 

                           HA: souhlas 

                           OS:  souhlas 

                           SK:  souhlas 

HU: souhlas 

SU:  souhlas 

 ZP:  souhlas  

OD: souhlas 

ML: souhlas 

 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Jedná se o technickou část budovy č.p. 330, kde je umístěn i vstup do této budovy. Vzhledem 

ke skutečnosti, že výměníková stanice byla postavena společně s budovou č.p. 330, stavělo jí 

SBD Pozemní stavby Liberec (t.j. vlastníci bytových jednotek v této budově) a bude nabízena 

Společenství vlastníků bytových jednotek této budovy, navrhujeme prodej této nemovitosti 

pouze za prodejní cenu pozemku, který byl vždy ve vlastnictví SML. 

 



 

2. POPIS OBJEKTU: 
Zděná budova technického vybavení výměníkové stanice na zastavěné ploše o výměře 

141m
2
 

Budova technického vybavení je součástí panelového objektu čp. 330 s propojeným 

půdorysem suterénu a slouží pro zajištění dodávek tepla do obou věžových obytných 

panelových budov. K objektu přiléhá svou jižní stranou. V úrovni 1.PP je přízemí, se třemi 

výškovými úrovněmi podlahy. 

Budova výměníkové stanice (VS) je přístupná vstupem z vnější západní strany a 

z centrálního schodiště panelové obytné budovy do prostoru velínu s měřením a ovládáním. 

Železobetnová střecha VS slouží jako terasa přes kterou vede přístup ke vstupu do bytového 

domu. Vnitřní prostory VS jsou dispozičně propojeny s panelovou obytnou budovou, kde je 

umístěn velín a sociální zázemí VS.  

   
 

3. FORMA PRIVATIZACE: prodej formou výběrového řízení 
 

 

4. CENA  

pozemku dle interního předpisu 

 

urbanistický obvod:                   014                                     cenové pásmo/kategorie:  III./B    

                                                                                                                                              

cena dle interního předpisu:           1.360,- Kč/m
2
                    koeficient K3: 1,45 

                                                

jednotková cena:                            1.980,- Kč/m
2
                    výměra: 141 m

2
    

sleva 50% - 990,-Kč/ m
2
 

 

základní cena:                                         139.590,- Kč 

náklady spojené s realizací prodeje:         11.040,- Kč 

 

Celková cena:                                         151.000,-Kč  

 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
    a) jistina 10% 

b) celá kupní cena splatná před podpisem KS 

 

 

6. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:   

-  závazek zřízení práva odpovídající věcnému břemeni v rozsahu umístění kontejnerů na       

   komunální a tříděný odpad, včetně zajištění přístupu k nim 

-  zajištění volného vstupu a příjezdu k domu 330/10, ul. Libušina, Liberec 13 
 

 

7. DOPORUČENÍ OEMA:. Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej 

nemovitostí Společenství vlastníků budovy č.p. 330. 

 



 

8. VYJÁDŘENÍ KVŘaPN:  Komise dne  9. 9. 2013  souhlasí se stanovenou cenou 

nemovitostí a doporučuje jejich prodej.   

 

 

9. VYJÁDŘENÍ RM:. Rada města dne  17. 9.   2013  souhlasí  s prodejem technického 

vybavení na pozemku p.č. 605/3, ul. Libušina, Liberec 13 a pozemku p.č. 

605/3, vše v k. ú. Nové Pavlovice Společenství vlastníků budovy č.p. 330 za 

cenu 151.000,-Kč dle IP. 

 

 

10. VYJÁDŘENÍ ZM: Zastupitelstvo města  dne 26. 9. 2013 schvaluje   prodej technického 

vybavení na pozemku p.č. 605/3, ul. Libušina, Liberec 13 a pozemku p.č. 

605/3, vše v k. ú. Nové Pavlovice Společenství vlastníků budovy č.p. 330 za 

cenu 151.000,-Kč dle IP. 

 

 

11. TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:  2.10. 2013 – 4.11.2013 

 

 

12. PŘIHLÁŠENO  KVŘ:   Společenství pro dům 330 Libušina Liberec (právo přednosti)  

 

 

13. VYJÁDŘENÍ KVŘaPN: Komise dne   11. 11. 2013  doporučuje prodej nemovitostí:  

objekt technického vybavení na pozemku 605/3, ul. Libušina, Liberec 13 a 

pozemek p.č. 605/3, vše v k.ú. Nové Pavlovice 

kupujícím:  

 Společenství pro dům 330 Libušina Liberec 

 IČ: 28750748, se sídlem:  Libušina 330/10, Liberec 460 01 

 

                               za kupní cenu   151.000,- Kč 

 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do          

 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

 

14. VYJÁDŘENÍ  RM:  Rada města dne 19. 11. 2013 souhlasí s prodejem nemovitostí: 

objekt technického vybavení na pozemku 605/3, ul. Libušina, Liberec 13 a 

pozemek p.č. 605/3, vše v k.ú. Nové Pavlovice 

kupujícím:  

 Společenství pro dům 330 Libušina Liberec 

 IČ: 28750748, se sídlem:  Libušina 330/10, Liberec 460 01 

 

                               za kupní cenu   151.000,- Kč 

 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do          

 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 



 

15. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 28. 11. 2013 schvaluje prodej  

nemovitosti: 

objekt technického vybavení na pozemku 605/3, ul. Libušina, Liberec 13 a 

pozemek p.č. 605/3, vše v k.ú. Nové Pavlovice 

kupujícím:  

 Společenství pro dům 330 Libušina Liberec 

 IČ: 28750748, se sídlem:  Libušina 330/10, Liberec 460 01 

 

                               za kupní cenu   151.000,- Kč 

 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do          

 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

                               



 



 

 



      
 

 



 



 

 



 

 


