
 1 

 

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 – přijetí daru 
 

 

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 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      

nabytí pozemku p.č. 223/20 v k.ú. Horní Růžodol od InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 

1108/18, Plzeň 1, IČ: 47714018 a uzavření darovací smlouvy. 

 

a   u k l á d á 

Ivaně Roncové, zast. ved. odboru majetkové správy 

zahájit další potřebné kroky vedoucí k uzavření darovací smlouvy                     T: neodkladně 
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            PŘIJETÍ DARU        (1 případ) 

 
 
1. kat. území: Horní Růžodol                                                                   pozemek p.č. 223/20 
 

    
zpracovala : Mgr. E. Bulířová 

kontrolovala : I. Roncová 

 

druh pozemku : ostatní plocha – manipulační plocha 

ochrana : --- 

důvod předložení   : nabídka převodu pozemku formou daru od společnosti InterCora s.r.o.   

záměr : posoudit nabídku 

využití dle územ. plánu : přestavbová plocha veřejné vybavenosti – obchodní zařízení, služby 

závazky a břemena : --- 

pronájem pozemku : --- 

zákonná úprava dle  : § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

 

pozemek p.č. 223/20 

výměra: 3 m
2
 

 

Stanovisko PS:    31. 3. 2014 

dílčí stanoviska: SR: souhlas 

  SM: doporučujeme nové geodetické zaměření skutečného stavu; z předloženého není zřejmé 

jaké stavby se nacházejí na pozemku p.č. 223/20 

  HA: souhlas 

  OS: souhlas 

  SK: souhlas 

  HU: souhlas 

  SU: souhlas 

  ZP: souhlas 

  OD: souhlas 

  ML: souhlas 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:  Společnost InterCora s.r.o. se na město obrátila s nabídkou převodu pozemku p.č. 

223/20 v k.ú. Horní Růžodol, a to formou daru (důvodem byla domněnka, že se na 

tomto pozemku nachází část městského chodníku). S ohledem na výše uvedené a 

stanovisko odboru správy veřejného majetku bylo provedeno geodetické zaměření 

skutečného stavu. Při tomto zaměření bylo zjištěno, že hranice mezi pozemkem 

p.č. 223/20 a 223/19 je totožná (v rámci dopustných odchylek) s vnější hranou 

podezdívky plotu – opěrné zdi. Tato opěrná zeď je součástí přilehlé komunikace s 

chodníkem a proto doporučujeme přistoupit na nabídku společnosti InterCora s.r.o.  

 

DOPORUČENÍ MSMA:  Oddělení majetkové evidence a dispozic přijetí daru doporučuje. 

 

NÁVRH USNESENÍ RM:   Rada města dne 17. 6. 2014 souhlasí s nabytím pozemku p.č. 223/20 v k.ú. Horní 

Růžodol od InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 1108/18, Plzeň 1, IČ: 47714018 a 

uzavřením darovací smlouvy. 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM:  Zastupitelstvo města dne 26. 6. 2014 schvaluje nabytí pozemku p.č. 223/20 v k.ú. 

Horní Růžodol od InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 1108/18, Plzeň 1, IČ: 

47714018 a uzavření darovací smlouvy. 
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