
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu objektu 
 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy 

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Ivana Roncová, pověř.zast.ved.odboru 

Projednáno: RM dne 15. 4. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec 

Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

záměr bezúplatného převodu objektu občanské vybavenosti, ul. Křižíkova, Liberec 9,  na po-

zemku p.č. 414/9, k. ú. Janův Důl, vlastníkovi pozemku p.č. 414/9, k. ú. Janův Důl           
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a   u k l á d á 

Ivaně Roncové, pověř.zast.ved.odboru 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně 
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              1.  PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ      PRŮVODNÍ LIST 

 

1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ: 

 

     a) adresa budovy:    budova bez čp. popisného a evidenčního (objekt občan-

ské vybavenosti), ul. Křižíkova, Liberec 9 
        na pozemku p.č. 414/9, k. ú. Janův Důl         

 

        (urbanistický obvod: 022) 

 

Privatizace dle:    Zásad postupu při privatizaci nemovitostí (Čl. VII.7.1) 

Zpracoval:            M. Hozáková 

Kontroloval:         I. Roncová   

 
Využití dle územního plánu: stabilizovaná plocha sportu a rekreace – areály sportovišť 

sklad – drobný objekt v areálu 

 

Stanovisko PS: dne 28. 2. 2014 

dílčí stanoviska:  HA: souhlas 

SR:  souhlas 

SM: souhlas  

OS:  souhlas 

SK:  souhlas 

OD: souhlas 

ZP:  souhlas 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:  

Pozemky p.č. 415/1, 414/9, k. ú. Janův Důl byly převedeny kupní smlouvou z Města na TJ 

SOKOL Liberec 3 – Františkov již v roce 2005 za 1,- Kč. Kupní smlouvou nedošlo 

k převedení objektu skladu sportovního náčiní, tento stav by chtěli zlegalizovat vlastníci areá-

lu, a to na základě přiložených žádostí. Stavba je dobře udržována uživatelem a zároveň maji-

telem areálu, včetně pozemku pod stavbou. Žádost o bezúplatné převedení – hodnota daru na 

základě ZP, vypracovaného Ing. Lubomírem Burešem, činí dle platné vyhlášky 46.210,- Kč. 

 

2. POPIS OBJEKTU: 

 

Jedná se o sklad postavený v areálu tenisových kurtů, které se nachází v prostoru mezi areá-

lem bývalých starých pekáren a koupalištěm Vapenka. Přístup je z ul. Křižíkova. 

Stavba je na cizím pozemku (vlastnictví žadatele) a slouží jako sklad sportovního náčiní a 

prostředků na údržbu tenisových kurtů. V objektu je jedna místnost. Obvodové stěny jsou 

vyzděné, střecha je plochá. Budova byla postavena v roce 1960. Údržbu objektu zajišťuje 

uživatel TJ Sokol Liberec 3 – Františkov, vlastník areálu, na poměrně dobré úrovni. Technic-

ký stav objektu je dobrý.   
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DOPORUČENÍ MSMA:. Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje bezúplatný 

převod objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 414/9, k. ú. Janův 

Důl, vlastníkovi pozemku p.č. 414/9, k. ú. Janův Důl. 

 

VYJÁDŘENÍ KVŘaPN:  Komise dne  14. 4. 2014 souhlasí s bezúplatným  převodem ob-

jektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 414/9, k. ú. Janův Důl, 

 vlastníkovi pozemku p.č. 414/9, k. ú. Janův Důl.           

 

NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 15. 4.  2014 souhlasí se  záměrem bezúplatného 

převodu objektu občanské vybavenosti, ul. Křižíkova, Liberec 9,  na po-

zemku p.č. 414/9, k. ú. Janův Důl vlastníkovi pozemku p.č. 414/9, k. ú. 

Janův Důl.           

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo  města  schvaluje záměr bezúplatného převodu 

objektu občanské vybavenosti, ul. Křižíkova, Liberec 9,  na pozemku 

p.č. 414/9, k. ú. Janův Důl vlastníkovi pozemku p.č. 414/9, k. ú. Janův 

Důl.           
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