
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše 
 

 

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 14.1.2014 

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     

odmítnutí nabídky na odkoupení budovy čp.114, ul.Švermova, Liberec 10 – Františkov, stojí-

cí na pozemku p.č. 141/1, k.ú. Františkov u Liberce a pozemků p.č.141/1 a 142/1, k.ú. Fran-

tiškov u Liberce za cenu 11.000.000,- Kč a zrušení závazku uvedeného v Čl.IV bod 4.2. 

v kupní smlouvě č.4/11/0283 
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a   u k l á d á 

 

Ivaně Roncové, pověř.zast.ved.odboru 

informovat zástupce školy o výsledku jednání zastupitelstva města.   

          T: neodkladně 
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DŮVODOVÁ  ZPRÁVA 

 

 

Zastupitelstvo města dne 27.10.2011 usnesením č.213/2011 schválilo prodej budovy 

čp.114, ul. Švermova, Liberec 10, stojící na pozemku p.č.141/1 a pozemky p.č.141/1 a 142/1, 

k.ú. Františkov u Liberce pro kupujícího Vysokou školu Karla Engliše, a.s., IČ: 25552465, se 

sídlem  Šujanovo nám.356/1, Brno, PSČ 60200 za kupní cenu 11,000.000,- Kč. Kupní cena 

nemovitostí byla stanovena jako cena v místě a čase obvyklá – tržní. 

 

Kupní smlouva č. 4/11/0283 byla podepsána a vložena na katastr nemovitostí dne 

30.11.2011. V kupní smlouvě Čl.IV odst.4.2.je uvedeno: “Kupující se zavazuje zachovat pro-

voz školního zařízení po dobu minimálně 10 let“. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Vysoká škola K.Engliše , a.s. již nebude v příštím roce 

přijímat nové studenty k vysokoškolskému studiu v Liberci, není schopna zajistit dodržení 

této podmínky z kupní smlouvy. Z tohoto důvodu nabízí statutárnímu městu Liberec celý ob-

jekt včetně pozemků ke zpětnému odkoupení za původní kupní cenu 11,000.000,- Kč. Pokud 

statutární město Liberec tuto nabídku nevyužije bude objekt nabídnut k volnému prodeji a 

nemůže být garantováno další využití objektu ke vzdělávacímu procesu. 

 

V územním plánu, ve stávajícím i v návrhu nového, je budova i přilehlé pozemky za-

řazeny do ploch občanské vybavenosti – školství. Jiné využití objektu musí být odsouhlaseno 

stavebním úřadem v přenesené působnosti státní správy. Vedoucí stavebního úřadu prostřed-

nictvím tajemníka MML byl upozorněn, že není v zájmu samosprávy, aby bylo povoleno jiné 

využití budovy – např. na ubytovnu. 

 

Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic nedoporučuje 

zpětný odprodej objektu a to z důvodu, že v současné době nemáme potřebné finanční pro-

středky na jeho výkup ani na jeho další využití. Z právního hlediska se nejedná o předkupní 

právo vložené na katastr nemovitostí, ale pouze o závazek v kupní smlouvě. 

 

Rada města dne 14.1.2014 souhlasila s odmítnutím nabídky na odkoupení budovy 

čp.114, ul.Švermova, Liberec 10 – Františkov, stojící na pozemku p.č. 141/1, k.ú. Františkov 

u Liberce a pozemků p.č.141/1 a 142/1, k.ú. Františkov u Liberce za cenu 11.000.000,- Kč. 
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