
 

U S N E S E N Í  

 ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO  DNE  2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 91/03 

Zřízení osadního výboru 

Zastupitelstvo města po projednání  

1 )  s c h v a l u j e  

zřízení osadního výboru v městské části Liberec 24 – Pilínkov 

2 )  u r č u j e  

a) počet členů osadního výboru na 7 
b) za členy osadního výboru tyto občany: 

Mgr. Helena Čeřovská, Puškinova 48, 463 12  Liberec 24 
Pavel Hušek, Rampasova 123, 463 12  Liberec 24 
Andrea Martenková, Puškinova 63, 463 12  Liberec 24 
Marko Mikez, Puškinova 97, 463 12  Liberec 24 
Tibor Mudroch, Maškova 107, 463 12  Liberec 24 
Stanislav Šetina, Rampasova 122, 463 12  Liberec 24 
Ing. Ladislav Velechovský, Černého 61, 463 12  Liberec 24 

3 )  v o l í  

za předsedu osadního výboru Ing. Ladislava Velechovského. 

USNESENÍ Č. 92/03 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace uvedené pod body I. - XI.: 

I. Prodej budov po jednotlivých bytových jednotkách 
Destinové 399/5, Liberec 1 
stavební pozemek: 5519, k. ú. Liberec 
pozemek související: 5518 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Č. j. Podíl Příjmení a jméno 
001 1880/10000 Beneš František 

II. Prodej obsazených bytových jednotek 
1. Prodej obsazené bytové jednotky v č. 1166/003 v budově č. p. 1166, ul. Ruprechtická, Liberec 

1, vč. podílu 4196/42951 na budově a pozemcích p. č. 2328 a 2329/1 v k. ú. Liberec 
kupujícímu: 
Ing. Jiří Všetečka, Jáchymovská 276, Liberec 10 
Za kupní cenu 169 349,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.  
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
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zastupitelstvem města. 
 
2. Prodej obsazené bytové jednotky v č. 245/04 v budově č. p. 245, ul. Husova, Liberec 5, vč. 

podílu 2629/10000 na budově a pozemcích p. č. 3283/1, 3283/3 a 3282/1 v k. ú. Liberec 
kupující: 
Andrea Richterová, Husova 245/76, Liberec 5 
Za kupní cenu 767 688,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.  
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

III. Prodej podílu na pozemku spoluvlastníkům 
1. Doprodej podílu 807/4464 na st. p. č. 5387 a p. p č. 5388/1 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům z č. p. 

586, ul. Zeyerova, Liberec 1. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
807/4464  manželé Hlava Zdeněk 

Hlavová Marie 
    

2. Doprodej podílu 746/2500 na st. p. č. 3253 a p. p. č. 3252/1 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům z č. p. 
1097, ul. Husova (Fibichova), Liberec 1. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  

Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
746/2500  manželé Pelant Petr 

Pelantová Gabriela 
    

3. Doprodej podílu 3796/10000 pouze na p. p. č. 2710 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům z č. p. 179, ul. 
Chelčického, Liberec 5. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  

Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
3796/10000  manželé Kasper Tomáš 

Koliandrová Dana 
    

4. Doprodej podílu 3694/10000 na st. p. č. 454 a p. p. č. 455 v k. ú. Horní Růžodol spoluvlastníkům 
z č. p. 90, ul. 28. října, Liberec 7. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  

Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
3694/10000  manželé Juna Josef 

Junová Valerie 

IV. Zrušení usnesení 
1. Zastupitelstvo města zrušuje usnesení zastupitelstva města č. 73/03 ze dne 24. 6. 2003 – prodej 

bytové jednotky č. 294/002 v budově č. p. 294, ul. Jablonecká (Gutenbergova), Liberec 5, pánům 
Tužilovi Jiřímu a Petříčkovi Stanislavu. 

2. Zastupitelstvo města zrušuje usnesení zastupitelstva města č. 18/03 ze dne 25. 3. 2003 – prodej 
nebytové jednotky – garáže č. 668/016 v budově č. p. 666 - 668, ul. Cihlářská, Liberec 6, 
manželům Holým.  

V. Změna usnesení 
1. Prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 
a) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví 

jednotky č. 327/012 v budově č. p. 327, ul. Herrmannova (5. května), Liberec 1, vč. 
spoluvlastnického podílu 632/10000 na budově a pozemku p. č. 665, k. ú. Liberec, do 3. 9. 2003.  

b) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 
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c) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej budovy č. p. 
92, ul. Kateřinská, Liberec 17, a pozemků p. č.  588/1, 590/1, k. ú. Liberec, do 3. 9. 2003. 

d) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej budovy č. p. 
123, ul. Kateřinská, Liberec 17, a pozemků p. č. 589/1, 591, k. ú. Liberec, do 3. 9. 2003. 

e) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky č. 375/005 v budově č. p. 375, ul. Valdštejnská, Liberec 2, vč. spoluvlastnického podílu 
1853/10000 na budově a pozemcích p. č. 5120/1, p. č. 5127/1 a p. č. 5120/2, k. ú. Liberec, do 3. 9. 
2003.  

f) Zastupitelstvo města neschvaluje opakované prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej 
budovy č. p. 129, ul. Gen. Svobody, Liberec 13, a pozemků p. č. 509, 510, k. ú. Nové Pavlovice. 

g) Zastupitelstvo města mění usnesení č. 11/2/02/VI/5 ze dne 17. 12. 2002 a schvaluje prodej p. p. č. 
2426/3 zastavěná plocha (bez stavby) v k. ú. Liberec pro Českou republiku – Ministerstvo obrany, 
Tychonova 1, Praha 6, Vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice, Na Valech 76, 
Litoměřice, IČ 60162694 – 004, za cenu 1 490,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
2. Změna ceny 

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 73/03/VI/9 ze dne 24. 6. 2003 a schvaluje prodej p. p. č. 3681/1, 
zahrada, v k. ú. Liberec, pro Ivu a Jiřího Brožovy, Mikulášská 543/7, Liberec 4, za cenu 171 018,- Kč 
a podpisem kupní smlouvy do 1. 12. 2003. 
 
3. Úprava předmětu prodeje, změna kupní ceny, prodloužení lhůty k podpisu 

a) Zastupitelstvo město zrušuje usnesení č. 73/03/VI/5 ze dne 24. 6. 2003 a schvaluje prodej p. p. č. 
2107/21, zahrada, a p. p. č. 2107/22, zahrada, odděl. z p. p. č. 2107/1, zahrada, v k. ú. Ruprechtice, pro 
Václava Antoše, Na Pískovně 665, Liberec 14, za celkovou kupní cenu 32 582,- Kč a podpis kupní 
smlouvy do 22. 9. 2003. 

b) Zastupitelstvo město zrušuje usnesení č. 14/00/VI/2 ze dne 22. 2. 2000 a souhlasí s prodejem dílu 
„a“ odděl. z p. p.č. 435/1, dílu „b“ odděl. z p. p. č. 434/1, sloučeno do p. p. č. 435/5, dílu „c“ odděl. 
z p. p. č. 435/1, dílu „d“ odděl. z p. p. č. 434/1, dílu „e“ odděl. z p. p. č. 436/1, sloučeno do p. p. č. 
435/6, zahrada, zastavěná plocha v k. ú. Nové Pavlovice, pro manžele Miroslava a Hanu Joitovy, 
Křížkovského 353/24, Liberec 13, za cenu 17 219,- Kč a podpis kupní smlouvy do 31. 10. 2003. 

VI. Prodej pozemků 
1. P. p. č. 2195/2 odděl. z p. p. č. 2195 

druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
Petr Salaba, Vodní 26, Jablonec n. N. 
Za cenu 159 114,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  
 

2. P. p. č. 1201/5 odděl. z p. p. č. 1201/1 
druh pozemku: ost. plocha 
katastrální území: Starý Harcov 
kupující: 
JUDr. Alena Strnadová, Haškova 936/12, Liberec 6 
Za cenu 24 000,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  
 

3. P. p. č. 1201/6 odděl. z p. p. č. 1201/1 
druh pozemku: ost. plocha 
katastrální území: Starý Harcov 
kupující: 
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Anna Kačerová, Na Výběžku 351, Liberec 15 
Za cenu 10 332,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  
 

4. P. p. č. 152/4, 403 
druh pozemku: ost. plocha, pastvina 
katastrální území: Starý Harcov 
kupující: 
manželé Josef a Anna Dzinovi, Dubový vrch 76, Liberec 15 
Za cenu 14 112,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
5. P. p. č. 1776/3 odděl. z 1776/1 (trvalý travnatý porost), p. p. č. 1792/7 odděl. z 1792/1 (ost. 

plocha) 
druh pozemku: trvalý travnatý porost, ost. plocha 
katastrální území: Starý Harcov 
kupující: 
Libuše Macháčková, Aloisina výšina, 447/13, Liberec 15 
Za cenu 19 780,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
6. P. p. č. 142/58 

druh pozemku: ost. plocha 
katastrální území: Starý Harcov 
kupující: 
Vladimír a Libuše Radostní, Březový vrch 746/31, Liberec 15 
Za cenu 42 147,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
7. P. p. č. 3934/5 

druh pozemku: zast. plocha - zbořeniště 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
Ing. Jiří Janovský, Hanychovská 401/13, Liberec 3 
Za cenu 29 400,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
8. P. p. č. 257/145 odděl. z p. p. č. 257/66 

druh pozemku: travní porost 
katastrální území: Radčice u Krásné Studánky 
kupující: 
manželé Ing. Zdeněk a Ludmila Meierovi, Ke Sluji 89, Liberec 32 
Za cenu 96 010,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
9. P. p. č. 506/9 odděl. z p. p. č. 506/1 

druh pozemku: travní porost 
katastrální území: Machnín 
kupující: 
Jiří Krejčí, U Tří studní 15, Liberec 19 
Za cenu 22 554,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
10. P. p. č. 691/2 

druh pozemku: zastavěná plocha - dvůr 
katastrální území: Liberec  
kupující: 
Jarmila Gotvaldová, Šafaříkova 260/5, Liberec 2 
Za cenu 102 633,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
11. P. p. č. 689/2 

druh pozemku: zastavěná plocha - dvůr 
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katastrální území: Liberec  
kupující: 
Jiří Matějovský, Prefátova 389/2, Praha 6   
Za cenu 79 900,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
12. P. p. č. 94/3 odděl. z p. p. č. 94/1 

druh pozemku: ost. plocha 
katastrální území: Liberec  
kupující: 
manželé Jolana a Mgr. Tomáš Jakoubkovi, Revoluční 123/17, Liberec 4 
Za cenu 3 200,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

 
13. Díl „a“ a díl „b“ odděl. z p. p. č. 1868/8 sloučeno do p. p. č. 1868/3 

druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Vesec u Liberce 
kupující: 
manželé Pavel a Eliška Pihikovi, Matoušova 56, Liberec 1 
Za cenu 9 168,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  
 

14. P. p. č. 590/1 
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Nové Pavlovice 
kupující: 
manželé Martin a Jaroslava Ebertovi, Česká tvrz 212/1, Liberec 13 
za cenu 101 556,- Kč, formou splátkového kalendáře, a to takto: 
- 50 % kupní ceny, tj. 50 778,- Kč uhradí do 1. 12. 2003 a 
- 50 % kupní ceny, tj. 50 778,- Kč uhradí do 1. 12. 2005, 
s podpisem kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  
Návrh na vklad vlastnického práva bude podán až po zaplacení celé kupní ceny. 
 

1. P. p. č. 209/2 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Staré Pavlovice 
kupující: 
David Vaňouček, Bukovského 249/30, Liberec 12,  
Za cenu 16 443,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  
 

2. P. p. č. 783/1  
druh pozemku: zastavěná plocha 
katastrální území: Rochlice u Liberce 
kupující: 
manželé Libor a Ladislava Fišerovi, Doubská 100/41, Liberec 6 
Za cenu 105 084,- Kč placenou formou splátkového kalendáře takto: 
1) 52 542,- Kč před podpisem kupní smlouvy, tj. do 1. 12. 2003, 
2) 26 271,- Kč do 1 roka od podpisu kupní smlouvy, tj. do 1. 12. 2004, 
3) 26 271,- Kč do 2 let od podpisu kupní smlouvy, tj. do 1. 12. 2005 
a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  
Návrh na vklad vlastnického práva bude podán až po zaplacení celé kupní ceny. 
 

3. P. p. č. 217/2 
druh pozemku: trvalý travní porost 
katastrální území: Pilínkov 
kupující: 
manželé Tibor a Renata Mudrochovi, Maškova 107, Liberec 24 
Za cenu 1 449,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  
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4. P. p. č. 94/2 

druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Pilínkov 
kupující: 
Karel Preibisch, Rampasova 5, Liberec 24 
Za cenu  31 374,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  
 

5. P. p. č. 1024/8 
druh pozemku: zast. plocha 
katastrální území: Františkov u Liberce 
kupující: 
manželé Ing. František a Marcela Salajkovi, Smetanova 111, Liberec 13 
Za cenu 33 390,- Kč a podpis kupní smlouvy do 1. 12. 2003.  

VII. Směna pozemků 
1. Směna p. p. č. 484/5 a p. p. č. 484/6  

katastrální území: Rochlice u Liberce 
v majetku NISA DEVELOPMENT GROUP s. r. o., České mládeže 1096, Liberec 25, IČ 25 44 97 02, 
za p. p. č. 484/7 
katastrální území: Rochlice u Liberce 
v majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262 978  
s doplatkem 53 536,- Kč ve prospěch Statutárního města Liberec. 

 
2. Budoucí směna části p. p. č. 265/1  

katastrální území: Horní Růžodol 
v majetku Aleše Vavrušky, Březový vrch 762/32, Liberec 15, a Kosmase Iliadise, Lyžařská 792, 
Liberec 15,  
za část p. p. č. 266/2 
katastrální území: Horní Růžodol 
v majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262 978.  

VIII. Výkup pozemků a garáží 
1. Výkup p. p. č. 148 

katastrální území: Františkov u Liberce 
od ČR – DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ 00002739 
za cenu 1 117 320,- Kč. 
 

2. Výkup p. p. č. 266/2 
katastrální území: Horní Růžodol 
od spoluvlastníků Pavla Taffernera, Za Kinem 1185, Liberec 30,  
Jaroslava a Jiřinky Slavíkových, Ondříčkova 800/2, Liberec 1  
Jiřiny Kučerové, Aloisina výšina 627/98, Liberec 15 
za celkovou výkupní cenu 150 800,- Kč. 

 
3. Výkup stavby garáže na p. p. č. 266/2 

katastrální území: Horní Růžodol 
od Pavla Taffernera, Za Kinem 1185, Liberec 30 
za výkupní cenu 41 757,- Kč. 

 
4. Výkup p. p. č. 266/3 a stavby garáže na p. p. č. 266/3 

katastrální území: Horní Růžodol 
od Věry Mikulové, U Potůčku 621/8, Liberec 6 
za výkupní cenu 133 760,- Kč. 
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5. Výkup p. p. č. 266/4 a stavby garáže na p. p. č. 266/4 

katastrální území: Horní Růžodol 
od Jaroslava a Jiřinky Slavíkových, Ondříčkova 800/2, Liberec 1 
za výkupní cenu 154 450,- Kč. 

 
6. Výkup p. p. č. 266/5 a stavby garáže na p. p. č. 266/5 

katastrální území: Horní Růžodol 
od Jiřiny Kučerové, Aloisina výšina 627/98, Liberec 15 
za výkupní cenu 127 740,- Kč. 

 
7. Výkup p. p. č. 485/2, 485/5, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9, 485/10, 485/11, 485/12, 485/13, 485/14 a 

485/16 
katastrální území: Rochlice u Liberce 
o celkové výměře 12 781 m2  
od spoluvlastníků:  
Františka Atlmana, Lomená 403, Liberec 5, Edity Altmanové U Botiče 1391/5, Praha 4, 
Václava a Hany Forejtkových, Pivoňková 479, Stráž nad Nisou,  
Ladislava a Aleny Machových, Na Jezírku 404, Liberec 6,  
za celkovou výkupní cenu 4 300 000,- Kč. 

IX. Bezúplatný převod 
Bezúplatný převod p. p. č. 286/11 oddělena z p. p. č. 286/1 
katastrální území: Horní Růžodol 
ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, IČ 45 79 70 72, 
na Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262 978. 

X. Přijetí daru 
Přijetí daru p. p. č. 472/14 oddělena z p. p. č. 472/5 
katastrální území: Rochlice u Liberce 
z vlastnictví NISY – obchodní společnost s r. o., Sokolská 1365, Liberec 1, IČ 49 90 02 00,  
do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262 978. 

XI. Smlouva o další majetkové účasti akcionáře 
Zastupitelstvo města schvaluje vklad kanalizace v ulici F. L. Věka jako další majetkovou účast do 
Severočeské vodárenské společnosti a. s. Teplice, Přítkovská 1689, IČ 49 09 94 69. 

USNESENÍ Č. 93/03 

Majetkoprávní operace – výkup pozemků p. p. č. 24 a 25 v k. ú. Vesec u Liberce 
vč. domu č. p. 77 a ostatních objektů od pana Miloslava Kotka  

Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci – výkup pozemků p. p. č. 24 a p. p. č. 25 v k. ú. Vesec u Liberce, vč. domu 
č. p. 77 a souvisejících staveb od vlastníka nemovitosti pana Miloslava Kotka, bytem Bendlova 11, 
Liberec 1, za cenu 3 000 000,- Kč splatnou dle platebního kalendáře ve třech ročních splátkách, 
počínaje rokem 2003. 

USNESENÍ Č. 94/03 
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Rekonstrukce a dostavba Městského stadionu v Liberci 

Návrh na 100 % účast Statutárního města Liberec ve společnosti Sportovní areál 
Liberec s. r. o. včetně převodu obchodního podílu této společnosti na Statutární 
město Liberec 

Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

a) předložený způsob financování rekonstrukce a dostavby Městského stadionu v Liberci, 

b) 100 % účast Statutárního města Liberec ve společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o., IČ 27 07 
53 97, včetně převodu obchodního podílu ve výši 200 000,- Kč na Statutární město Liberec,  

c) zahájení výstavby v měsíci září 2003 v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo a vydanými 
stavebními povoleními, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
realizovat všechny právní kroky spojené se 100 % účastí Statutárního města Liberec ve společnosti 
Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

Termín: 

USNESENÍ Č. 95/03 

Pozemky doporučené ve smyslu zákona č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu 
z vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR na Statutární město 
Liberec  

Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený návrh pozemků – p. p. č. 144, 145, 191/6 a 266/2 v k. ú. Pilínkov a p. p. č. 1350/1 
v katastrálním území Vesec u Liberce, doporučených k žádosti města o bezúplatný převod 
pozemků ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. v platném znění, a to z vlastnictví státu a ve správě PF ČR 
na Statutární město Liberec. 

USNESENÍ Č. 96/03 

Žádost o bezúplatný převod majetku státu  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost o bezúplatný převod budov ve vlastnictví státu 
1) č. p. 525/26, Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 26 
2) č. p. 584/24, Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 24 
3) č. p. 108/48, Liberec 3, tř. 1. máje 108/48 

do vlastnictví Statutárního města Liberec.  

USNESENÍ Č. 97/03 

Návrh majetkoprávní operace – směna pozemků v katastrálním území Starý 
Harcov  
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Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený návrh majetkoprávní operace – směnu p. p. č. 1003/2, zast. plocha – zbořeniště, o 
výměře 450 m2, a p. p. č. 1004, zahrada, o výměře 865 m2 v k. ú. Starý Harcov, znaleckým 
posudkem oceněné na 1 067 556,- Kč, z majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
Liberec 1, IČO 262978 
za 
p. p. č. 465, zast. plocha, o výměře 357 m2, a p. p. č. 466, zahrada o výměře 422 m2 v k. ú. Starý 
Harcov, znaleckým posudkem oceněné na 767 410,- Kč  
z majetku Marie Peškové, bytem Svobody 93/83, Liberec 15, formou směnné smlouvy bez 
finančního dorovnání. 

USNESENÍ Č. 98/03 

Návrh majetkoprávních operací – směna a prodej pozemků v katastrálním území 
Horní Hanychov a Růžodol I. 

Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený návrh majetkoprávních operací : 
1. směnu pozemkové parc. č. 40/4, zahrada o výměře 2 847 m2 v  k. ú. Horní Hanychov, 

znaleckým posudkem oceněná na 1 070 580,-- Kč,   
z majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262 978, 
za 
pozemkovou parc. č. 1364/4, louka, o výměře 13 436 m2 v k. ú. Růžodol I., znaleckým 
posudkem oceněná na 927 980,-- Kč 
z majetku Jiřiny Jehličkové, bytem Kateřinská  č. p. 140, Stráž nad Nisou 
bez finančního dorovnání 

2. prodej pozemkové parc. č. 40/5, zahrada, o výměře 522 m2 v k. ú. Horní Hanychov, 
manželům Hurych Bohuslav a Blanka, bytem V Lukách č. p. 58, Liberec 19, 
formou kupní smlouvy za kupní cenu 93 960,-- Kč 

3. prodej pozemkové parc. č. 40/6, zahrada, o výměře 70 m2 a pozemkové parc. č. 189/2, 
zahrada, o výměře 68 m2, vše v k. ú. Horní Hanychov, 
manželům Hartl Roman a Jana, bytem Charbinská 235, Liberec 19, 
formou kupní smlouvy za kupní cenu 24 840,-- Kč 

4. prodej pozemkové parc. č. 40/1, zahrada, o výměře 1 953 m2 v k. ú. Horní Hanychov, 
- ideální ˝ nemovitosti manželům Fiala Petr a Černá Dagmar, bytem Ještědská 208,  
  Liberec 19, 
- ideální ˝ nemovitosti manželům Šimek Jan a Alenka, K Bucharce 177, Liberec 19, 
formou kupní smlouvy za kupní cenu 351 540,-- Kč 
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USNESENÍ Č. 99/03 

1. Majetkoprávní operace – směna pozemků pro zajištění přístupové cesty 
k vojenskému hřbitovu Ostašov   

2. Prominutí pohledávky 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. předložený návrh majetkoprávní operace 
směnu pozemku p. p. č. 245, zastavěné plochy a nádvoří o výměře 279 m2 v k. ú. Liberec 
z majetku Statutárního města Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 00262978,  
za 
pozemky p. p. č. 95/3 o výměře 348 m2, p. p. č. 96/3 o výměře 102 m2 a p. p. č. 170/28 o 
výměře 2014 m2, vše k. ú. Horní Suchá u Liberce o celkové výměře 2 464 m2 z majetku 
spolumajitelů Petra Formana, bytem Jindřichovice pod Smrkem 384, a Miroslava Čejchana, 
bytem Prokopa Holého 939/10, Liberec 1, a to formou směnné smlouvy bez finančního 
dorovnání, 

2. prominutí pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Liberci č. j. 12C 316/01-39 z  1. 11. 
2001 a písemného uznání závazku dlužníků Petra Formana a Miroslava Čejchana v úhrnné výši 
660 899,- Kč. 

USNESENÍ Č. 100/03 

1. Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 122/2002 
2. Majetkoprávní operace – směna pozemků s SVS a. s.  
3. Zřízení věcného břemene práva přístupu k vyústním objektům ČOV na 

pozemcích Statutárního města Liberce  

Zastupitelstvo město po projednání  

z r u š u j e  

1. USNESENÍ Č. 122/02 
ve znění : 
„Majetkoprávní operace  
1. směna pozemků se Severočeskou vodárenskou společností, a. s. 
2. zřízení věcného břemene práva přístupu k vyústním objektům Čističky odpadních vod na 

pozemcích Statutárního města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) směnu  
p. p. č. 1399/4, ost. plocha, o výměře 324 m2; p. p. č. 1399/5, zast. plocha, o výměře 242 m2;       
p. p. č. 1399/6, ost. plocha, o výměře 289 m2; p. p. č. 1399/7, ost. plocha, o výměře 127 m2;      
p. p. č. 1399/9, zast. plocha, o výměře 1138 m2; p. p. č. 66/3, ost. plocha, o výměře 61 m2; 
vše  k. ú. Růžodol I, a dále p. p. č. 925/11, ost. plocha, o výměře 509 m2 a p. p. č. 925/12, 
zast. plocha, o výměře 31 m2, obě parcely v k. ú. Staré Pavlovice; v úhrnné výměře 2721 m2 
a ceně 776 990,- Kč z majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, IČ 262978  
za  
p. p. č. 54/1, ost. plocha, o výměře 2978 m2, k. ú. Růžodol I, a p. p. č. 627/4, ost. plocha, o 
výměře 4776 m2, k. ú. Staré Pavlovice; v úhrnné výměře 7754 m2 a ceně 54 511,- Kč z 
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majetku Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Teplice, IČ 49 09 94 69, bez finančního 
dorovnání; 

2) zřízení bezúplatného věcného břemene práva přístupu pro údržbu a opravu vyústních objektů 
a potrubí pro oprávněného Severočeskou vodárenskou společnost, a. s., Teplice, a povinného 
na   p. p. č. 1399/1, p. p. č. 627/4 a p. p. č. 674/2. 

s c h v a l u j e  

2. směnu 
p. p. č.1399/10, vodní plocha, o výměře 2 120 m2; p. p. č. 66/4, ost. plocha, o výměře 61 m2; vše 
k. ú. Růžodol I a dále p. p. č. 925/18, ost. plocha, o výměře 586 m2, k. ú. Staré Pavlovice; 
v úhrnné výměře 2 767 m2 a ceně 858 560,- Kč z majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978, 
za 
p. p. č. 54/7, ost. plocha, o výměře 2 978 m2, k. ú. Růžodol I a p. p. č. 627/4, ost. plocha, o 
výměře 4 787 m2, k. ú. Staré Pavlovice; v úhrnné výměře 7 765 m2 a ceně 6 710,- Kč z majetku 
Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Teplice, IČ 49 09 94 69, 
bez finančního dorovnání, 

3. zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu pro údržbu a opravu vyústních objektů a 
potrubí pro oprávněného Severočeskou vodárenskou společnost, a. s., Teplice a povinného na p. 
p. č. 1399/1, p. p. č. 627/10 a p. p. č. 674/2 za částku 500,- Kč. 

USNESENÍ Č. 101/03 

Vyjmutí budov ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu 

Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

vyjmutí budov ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu: 
a) Bernardova 46, Liberec 1 
b) Barvířská 128, Liberec 2 
c) Široká 279, Liberec 3 
d) Jungmannova 322, Liberec 3 
e) Jungmannova 324, Liberec 3 
f) Sadová 62, Liberec 5 
g) Ostašovská 56, Liberec 22 
h) Výletní 152, Liberec 32 
i) Výletní 198, Liberec 32 

USNESENÍ Č. 102/03 

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec  

Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

dodatek č. 10 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec – navýšení hodnoty 
svěřeného majetku.  
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USNESENÍ Č. 103/03 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za 1. pololetí 2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. pololetí 
2003. 

USNESENÍ Č. 104/03 

Nákup a prodej akcií TERMIZO Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci odkupu uvolněných akcií od obcí (10 tis. Kč/ks) 
 Stráž nad Nisou   2 ks 
 Mníšek    1 ks 
 Nová Ves u Chrastavy  1 ks 

Oldřichov v Hájích  1 ks 
 Bílý Kostel nad Nisou  1 ks 
 Hodkovice nad Mohelkou 4 ks 
 Kobyly    1 ks 
 Svijany    1 ks 
 Proseč pod Ještědem  1 ks 

v celkové hodnotě   130 000,- Kč 

S c h v a l u j e  

prodej 13 ks akcií společnosti Termizo a. s. odkoupených od obcí společnosti ČP finanční služby 
a. s., IČ 26 11 71 93, se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, za cenu 10 000,- Kč/ks. 

USNESENÍ Č. 105/03 

Návrh zadání 4. změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh zadání 4. změny územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je 
jeho nedílnou součástí, 

s t a n o v í ,   

že bude dle § 31, odst. 2 stavebního zákona, při pořízení změny spojeno zpracování konceptu 
řešení a návrhu 4. změny územního plánu města Liberce 

a  u k l á d á  

Ing. J. Veselkovi, náměstkovi primátora, 
aby zajistil zpracování návrhu 4. změny územního plánu města Liberec. 

Termín: 30. 9. 2003 
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USNESENÍ Č. 106/03 

Podnět k 11. změně územního plánu města Liberec – variantní dopravní napojení 
průmyslové zóny Růžodol I. – Sever   

Zastupitelstvo město po projednání  

s c h v a l u j e  

Podnět k 11. změně územního plánu města Liberec – variantní dopravní napojení průmyslové zóny 
Růžodol I. – Sever, ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí 

a  u k l á d á  

Ing. J. Veselkovi, náměstkovi primátora, 
aby zajistil zpracování návrhu zadání 11. změny územního plánu města Liberec. 

Termín: 30. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 107/03 

Revokace usnesení č. 51/03 a podnět k 10. změně územního plánu města Liberec 
„Starý Harcov – Na Skřivanech“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

část textu usnesení č. 51/03 z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec ze dne 27. 5. 2003 „Podnět 
k 7. změně územního plánu města Liberec“, a to část uvedenou pod písmenem a) tak, že z 
původního výčtu podnětů ke schválení budou vyřazeny podněty uvedené pod č. 7.36., 7.37., 7.38. 
 
Výčet schválených podnětů dle původního usnesení č. 51/03: 
7.2., 7.3a., 7.3b., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9.,7.10., 7.11., 7.12., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 7.20., 
7.27., 7.28., 7.29., 7.30., 7.31., 7.32., 7.33., 7.34., 7.35., 7.36., 7.37., 7.38., 7.41., 7.42., 7.43., 
7.44., 7.47.  
 
Výčet schválených podnětů dle revokovaného usnesení:  
7.2., 7.3a., 7.3b., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9.,7.10., 7.11., 7.12., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 7.20., 
7.27., 7.28., 7.29., 7.30., 7.31., 7.32., 7.33., 7.34., 7.35., 7.41., 7.42., 7.43., 7.44., 7.47. 

S c h v a l u j e  

podnět k 10. změně územního plánu města Liberec „Starý Harcov – Na Skřivanech“ v rozsahu 
přílohy č. 1 (situace rozsahu území včetně původních podnětů č. 7.36., 7.37., 7.38., které budou 
zařazeny do 10. změny územního plánu). Tato příloha je nedílnou součástí usnesení. 

U k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
zajistit pořízení návrhu zadání 10. změny územního plánu  města Liberec. 

Termín: 30. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 108/03 

Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2003 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  
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zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2003 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly:  
135/01 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene právem uložení plynového 
potrubí na pozemcích města v areálu letiště     Termín: říjen 2003 

93/02 - Záměr dostavby areálu Městského stadionu v Liberci  Termín: listopad 2003 

140/02 - Souhlas se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města a  Stavebního 
bytového družstva A + G Stadion      Termín: leden 2004 

s vynětím ze sledování: 
43/03 - Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí 

USNESENÍ Č. 109/03 

Návrh na doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

doplněný plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2003 o kontrolní akci „Kontrola 
hospodaření příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy v Liberci za rok 2002 a rok 2003“ 

a  u k l á d á  

Bc. A. Vereščákové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, 
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválené kontrolní akce a výsledky zjištění 
předložit zastupitelstvu města.  

Termín: 31. 12. 2003 

 

Ing.  Jiř í   K i  t  t  n e r     v.  r .  Ing.  Eva  K o č  á  r  k o v á    v.  r .  

primátor města náměstkyně primátora 
 

 

 

 

 

Přílohy 
 Příloha k usnesení č. 105/03 - Návrh zadání 4. změny územního plánu města Liberec 
 Příloha k usnesení č. 106/03 - Podnět k 11. změně územního plánu města Liberec – variantní 

dopravní napojení průmyslové zóny Růžodol I. – Sever 
 Příloha k usnesení č. 107/03 - Revokace usnesení č. 51/03 a podnět k 10. změně územního plánu 

města Liberec „Starý Harcov – Na Skřivanech“ 
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