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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: 4.9.2014 

Bod pořadu jednání:       

Nabytí a následný prodej vodovodního řadu v ul. Střediska, k.ú. Vesec u Liberce                       
___________________________________________________________________________  

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: radou města dne 26.08.2014 

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     

1. přijetí daru vodovodního řadu PVC 110 v délce 101,5 m + 1x podzemní hydrant uložený 
na p.p.č. 22 v k.ú. Vesec u Liberce od pana Daniela Bažanta,  U střediska 883, 463 12 Li-
berec XXV – Vesec, 

 
2. prodej vodovodního řadu dle bodu 1. společnosti SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Tep-

lice, IČ : 49 09 94 69 za kupní cenu stanovenou SVS a.s.   
u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
po schválení majetkoprávní operace  zastupitelstvem města,  uzavřít  příslušnou darovací a  kupní 
smlouvu.                Termín : 10/2014 
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Důvodová zpráva 
 

V červenci 2007 byla mezi Statutárním městem Liberec a panem Danielem Bažantem uzavře-
na Smlouva o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení reg. č. 6/07/0101 na 
akci „Liberec – k.ú. Vesec u Liberce, ul. U Střediska – prodloužení vodovodu “ (usn. ZM č. 
61/07). Rozpočtová cena díla činila 396.300,- Kč, dotace  z MFRB byla schválena ve výši 
180.000,-- Kč.  

Vodovodní a kanalizační řad byly zkolaudovány rozhodnutím č.j. 
MML/ZPVU/Me/208551/07-SZ 140490/07/6 ze dne 16.11.2007. 

Pan Daniel Bažant potvrdil připravenost, v souladu s čl. V. bod 4. smlouvy, k bezúplatnému 
převodu výše uvedeného vodovodního řadu do vlastnictví statutární města Liberec. 

Statutární město Liberec v současné době podalo na SVS a.s. Žádost o spolufinancování stav-
by. Po zpracování Zápisu o předání a převzetí stavby ze strany SVS a.s. bude následovat před-
ložení návrhu kupní smlouvy, kdy kupní cenu stanoví majetková komise SVS a.s.. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
 
Příloha č. 1.  Kopie geodetického zaměření stavby 
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