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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  
L I B E R E C  

 
7.  zasedání zastupitelstva města dne: 4. 09. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Prodej vodohospodářských staveb v k.ú. Dolní Hanychov  (ul. Tálinská) SVS a.s.      
                   

 

Zpracoval: Dagmar Salomonová 

odbor, oddělení:                                                    odbor strategické koncepce a dotací, odd. rozvojové koncepce 

telefon: 48 524 3579 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: v radě města 26.8.2014 

Poznámka:       
Předkládá: 

 

                    Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

                    primátorka statutárního města Liberec 
 
                    Ing. Jiří Rutkovský, v.r. 

                    náměstek primátorky     

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
prodej vodovodního řadu PE 110 v délce 281,23 m + 3 podzemní hydranty a kanalizačního 
řadu KA 250 v délce 266,23 m + 10 revizních šachet vybudované na p.p.č. 648 ve vlastnictví 
SML a dále p.p.č. 168/1, 169/1, 204/1, 204/12, 204/14, 206/1, 206/8 a 206/7 ve vlastnictví 
Ing. Vlastimila Žihly, vše v k.ú. Dolní Hanychov (ul. Tálinská) společnosti Severočeská vodá-
renská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu ve výši 
551.976,-- Kč a 
 
a   u k l á d á 
 
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
po schválení prodeje vodohospodářských staveb v ul. Tálinská zastupitelstvem města, uzavřít 
s SVS a.s. příslušnou kupní smlouvu. 
                Termín : 10/2014 
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Důvodová zpráva 
 
V lednu letošního roku zastupitelstvo města usn. č. 10/2014 schválilo přijetí daru vodovodní-
ho a kanalizačního řadu, které společnost Továrna, spol. s r.o. vybudovala v souladu s uzavře-
nou Smlouva o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení reg. č. 6/08/0181 – 
příslušná darovací smlouva byla následně mezi SML a společností Továrna, spol. s r.o. uza-
vřena. V druhé části usnesení č. 10/1014 pak zastupitelstvo města schválilo budoucí prodej 
předmětných vodohospodářských staveb společností Severočeská vodárenská společnost a.s.. 

Uzavření kupní smlouvy bylo ze strany SVS a.s. podmíněno uzavřením služebnosti na po-
zemky, které nejsou ve vlastnictví města, ale výše uvedenou stavbou vodovodního a kanali-
začního řadu jsou dotčeny. Do doby zřízení služebnosti měla být mezi SML a SVS a.s. uza-
vřena nájemní smlouva. Vzhledem k tomu, že se podařilo s investorem, společností Továrna, 
spol. s r.o. zřízení služebnosti bezodkladně vyřešit, bylo možné následně požádat SVS a.s. o 
předložení aktualizovaného Zápisu o předání a převzetí stavby i návrhu vlastní  kupní 
smlouvy. Odkup vodovodního a kanalizačního řadu byl majetkovou komisí SVS a.s. odsou-
hlasen ve výši 551.976,-- Kč.  

Odbor strategického rozvoje a dotací  doporučuje prodej vodovodního a kanalizačního řadu 
v ul. Tálinská společnosti SVS a.s., Teplice schválit. 
 
 
 

 

 

 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1. Zápis o předání a převzetí stavby 1. a 2. etapa – vodovod, kanalizace včetně  
                    vyznačení vedení  v katastrální mapě 
Příloha č. 2. Majetková komise SVS a.s. – stanovisko k odkoupení vodohospodářských staveb 
 
 
 



Příloha č. 1. Zápis o předání a převzetí stavby na 1. a 2. etapu – vodovod, kanalizace včetně  
                      vyznačení vedení  v katastrální mapě 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 



Příloha č. 2. Majetková komise SVS a.s. –stanovisko k odkoupení vodohospodářských staveb 
 

 

 


