
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy a zřízení věcného břemene 
 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy 

odbor, oddělení: Marie Hozáková - 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 17. 6. 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     

a) záměr prodeje pozemku p.č. 862, k. ú. Rochlice u Liberce včetně  budovy č.p. 101, ul. Na 

Žižkově, Liberec 6,  formou výběrového řízení  za cenu  2,432.000,- Kč 

b)  zřízení služebnosti stezky a cesty na části pozemku p.č. 862 pro pozemek p.č. 912, k. ú. 

Rochlice u Liberec, který je ve vlastnictví SML, bezúplatně. 
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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 



 3 

                  1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ      PRŮVODNÍ LIST 

 

1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ: 

 

     a) adresa budovy:    Na Žižkově čp. 101,  Liberec  6                
 

     b) stavební pozemek:     862   o vým.    735 m
2
                        k. ú. Rochlice u Liberce                

        (urbanistický obvod: 029) 

 

Privatizace dle:    Zásad postupu při privatizaci nemovitostí (Čl. 4.1.1.) 

Zpracoval:            M. Hozáková 

Kontroloval:         I. Roncová   

Stabilizovaná plocha veřejné vybavenosti – školství, objekt a pozemek v těsném sousedství 

 

Stanovisko PS: dne 29. 11. 2013   

dílčí stanoviska: HA: nesouhlas – pozemky jsou součástí strategické změny územního plánu 

č. 71/1, která má prověřit funkční využití řešených ploch a vést ke zlep-

šení prodejní ceny celého souboru nemovitostí. Zadání změny územní-

ho plánu č. 71/1 bylo aktuálně schváleno v ZM dne 31. 10. 2013 

RP:  souhlas 

SM:  souhlas 

 OS:  souhlas 

 SK:  souhlas  

OD: souhlas 

ZP:  souhlas 

 

2. POPIS BUDOVY 

Budova  byla součástí areálu bývalé Soukromé hotelové školy Hergesell, spol. s r. o.  

V současné době je prázdná.  Průměrná zastavěná plocha podlaží je cca 252 m
2
. 

 

b) technický stav: 

Nemovitost se nachází při ulici na Žižkově v okrajové zástavbě. Bývalý objekt základní 

školy, později součástí areálu bývalé soukromé hotelové školy Hergesell, spol. s r. o.. Je 

postaven v izolované poloze, zděná, stavebním charakterem účelem využití přizpůsobena 

pro potřeby školství a je v ní situován služební byt o velikosti 3+1, v současné době obsa-

zený. Jedná se o třípodlažní budovu s podkrovím a  podzemním podlažím o zastavěné plo-

še do 1/3 celkové zastavěné plochy. Budova byla postavena v roce 1902.  

Stavebně technicky stav budovy: v suterénu špatné izolace, vlhkost zdiva, opadávající 

omítky, porušené omítky na fasádě, římsy, zatéká okny a vikýři, špatné oplechování, nátě-

ry.  Byly provedeny úpravy soc. zařízení, rozvody ÚT, včetně TUV, oprava střechy včetně 

klempířských prací. 

Budova je napojena přípojkami na elektro, vodu a kanalizaci z veřejného vodovodního řá-

du. Vytápění je zajištěno rozvodem ÚT, výměníková stanice je umístěna v budově čp. 151, 

ul. Na Žižkově, Liberec 6, v současné době není výměníková stanice funkční.  
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Budova je v současné době ve špatném technickém a na základě žádosti  společnosti KEEN 

CZ, která i přes povědomí o jejím  stavu projevila zájem o  koupi, i budovy čp. 151, za úče-

lem zřízení soukromé mateřské školky a centra pro mimoškolské aktivity, školícího centra, 

dále ubytovací služby pro externí pracovníky společnosti  

 

3. FORMA PRIVATIZACE: prodej formou výběrového řízení 

 

4. CENA 

    - dle znaleckého posudku č.  2903/80/2013 ze dne 9. 12. 2013 Antonína Šíra 

a) tržní hodnota (cena obvyklá)                                 2,330.000,- Kč              

       b) náklady  na realizaci prodeje:                                   101.280,- Kč                           

  

  Navržená cena:                                         2,432.000,- Kč 

 
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
    a) jistina  244.000,- Kč 

b) celá kupní cena splatná před podpisem KS 

 

6. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:   

-  závazek přístupu pro správce inženýrských sítí 

  - zřízení služebnosti stezky a cesty na části pozemku p.č. 862 pro pozemek p.č. 912, k. ú. 

Rochlice u Liberec, 

 

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

nemovitostí formou výběrového řízení. 

 

8. VYJÁDŘENÍ KVŘaPN:  Komise dne  13. 1. 2014  souhlasí se stanovenou cenou nemovi-

tostí a doporučuje jejich prodej.   

 

9. NÁVRH USNESENÍ RM:. Rada města dne  17. 6. 2014 souhlasí: 

a) se záměrem prodeje pozemku p.č. 862, k. ú. Rochlice u Liberce včetně  budo-

vy č.p. 101, ul. Na  Žižkově,  Liberec 6, formou  výběrového řízení za cenu 

2,432.000,- Kč 

b) se zřízením služebnosti stezky a cesty na části pozemku p.č. 862 pro pozemek 

p.č. 912, k. ú. Rochlice u Liberec, který je ve vlastnictví SML, bezúplatně. 

 

10. NÁVRH USNESENÍ ZM:. Zastupitelstvo  města dne  26. 6. 2014  schvaluje: 

a) záměr prodeje pozemku p.č. 862, k. ú. Rochlice u Liberce včetně budovy č.p. 

101, ul. Na Žižkově, Liberec 6,  formou výběrového řízení  za cenu  

2,432.000,- Kč 

b) zřízení služebnosti stezky a cesty na části pozemku p.č. 862 pro pozemek p.č. 

912, k. ú. Rochlice u Liberec, který je ve vlastnictví SML, bezúplatně. 
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