STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
6. zasedání zastupitelstva města dne: 26.6.2014
Bod pořadu jednání:
Nabytí a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Kavkazská
___________________________________________________________________________
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
Projednáno:
Poznámka:
Předkládá:

Ing. Michal Vereščák
radou města dne 17.06.2014
Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec
Ing. Jiří Rutkovský, v.r.
náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1.

přijetí daru vodovodního řadu PE 90 v délce 343,8 m + 2x podzemní hydrant a gravitační
kanalizace PVC DN 250 v délce 849,9 m + 5x revizní šachta uložené na p.p.č. 664 v k.ú.
Dolní Hanychov, p.p.č. 504/4, 485/2, 485/6 a 487/9 v k.ú. Rochlice u Liberce a p.p.č.
801 a 815 v k.ú. Doubí u Liberce od společnosti RODINNÉ DOMY KAVKAZSKÁ
s.r.o., Hanychovská 596/22, 460 10 Liberec 3, IČ: 28663519,

2.

prodej vodovodního řadu a gravitační kanalizace dle bodu 1. společnosti Severočeská
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ : 49 09 94 69 za kupní
cenu stanovenou SVS a.s. ve výši 86.712,-- Kč a
1

ukládá
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,
po schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města, uzavřít příslušnou darovací a kupní
smlouvu.
Termín : 8/2014
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Důvodová zpráva
V listopadu 2009 byla mezi Statutárním městem Liberec a společností RODINNÉ DOMY
KAVKAZSKÁ s.r.o. uzavřena Smlouva o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje
bydlení reg. č. 7/09/005 na akci „Liberec – Doubí, ul. Kavkazská – vodovod a kanalizace pro
5 rodinných dvojdomů “ (usn. ZM č. 64/09). Rozpočtová cena díla činila 1,963.200,- Kč, dotace z MFRB byla schválena ve výši 780.000,-- Kč.
Vodovodní
a
kanalizační
řad
byly
zkolaudovány
MML/ZPVU/4330/193865/13-Kro ze dne 30.10.2013.

rozhodnutím

č.j.

Společnost RODINNÉ DOMY KAVKAZSKÁ s.r.o. nyní písemně potvrdila, že je připravena,
v souladu s čl. V. bod 4. smlouvy, k bezúplatnému převodu výše uvedených vodohospodářských staveb do vlastnictví statutární města Liberec.
Navazující žádost města o spolufinancování stavby pak rovněž byla v orgánech SVS a.s. projednána s kladným výsledkem. Postoupený Zápis o předání a převzetí stavby a návrh kupní
smlouvy, kdy majetková komise SVS a.s. schválila odkup vodohospodářských staveb za částku 86.712,-- Kč, jsou podkladem pro předložení návrhu majetkoprávní operace – nabytí a
následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Kavkazská ke schválení radě a zastupitelstvu města.

Příloha:
Příloha č. 1. Návrh kupní smlouvy
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Stavba „Liberec-Doubí, Rochlice-ul. Kavkazská-vodovod a kanalizace pro 5 RD na p.p.č. 791/26, 791/27“

LI 032 405
CES xxx/2014

Statutární město Liberec, IČ: 00262978
se sídlem: nám.Dr.E.Beneše 1 PSČ: 460 59, Liberec
jednající: Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.4096222/0800
(dále jen jako "Prodávající") na straně jedné
a
Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ: 490 99 469
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50
zapsanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
jednající: Ing.Bronislav Špičák, generální ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 711620257/0100
(dále jen jako "Kupující") na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku za vzájemně dohodnutých podmínek tuto

kupní smlouvu

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Prodávající je vlastníkem stavby „Liberec-Doubí, Rochlice-ul. Kavkazská-vodovod a kanalizace pro 5 RD na p.p.č. 791/26, 791/27“, tj. vodovodu o celkové délce 348,3 m a kanalizace
o celkové délce 184,9 m (dále jen „Vodohospodářský majetek“), přičemž na základě rozhodnutí
o povolení k trvalému užívání č.j. MML/ZPVU/4330/193865/13 –Kro ze dne 30.12.2013,, které
vydal Magistrát města Liberce, je Vodohospodářský majetek provozuschopný. Zápis o předání a
převzetí stavby obsahující podrobnější popis Vodohospodářského majetku tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy.

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se zavazuje touto kupní smlouvou Vodohospodářský majetek patřící mu vlastnickým
právem, a to s veškerými součástmi a příslušenstvím a se všemi právy povinnostmi, jímž ho vlastnil, užíval nebo k tomu byl oprávněn, odevzdat Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k
němu a Kupující se zavazuje, že od Prodávajícího Vodohospodářský majetek převezme do svého
vlastnictví a zaplatí Prodávajícímu za kupní cenu, a to ve výsi 86.712,-- Kč (slovy: osmdesátšesttisícsedmset korun českých) (dále jen „Kupní cena“).

4

Stavba „Liberec-Doubí, Rochlice-ul. Kavkazská-vodovod a kanalizace pro 5 RD na p.p.č. 791/26, 791/27“
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Článek III.
Úhrada kupní ceny
1. Kupní cenu ve výši 86.712,-- Kč uhradí Kupující Prodávajícímu ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů
od uzavření této smlouvy a to na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Prodávající podpisem smlouvy se způsobem a časem zaplacení Kupní ceny souhlasí.
3. Prodávající seznámil kupujícího se stavem převáděného vodního díla a prohlašuje, že na
něm neváznou dluhy, zástavní práva, věcná břemena a ani žádné jiné právní závady.
4. Kupující prohlašuje, že je mu současný faktický stav převáděného vodního díla znám.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno k tomu
příslušným orgánem Prodávajícího zastupitelstvem statutárního města dne 26.06.2014
č. usnesení………, což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení, která tvoří přílohu
č. 2 této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu;
Prodávajícímu náleží 1 vyhotovení a Kupujícímu 3 vyhotovení smlouvy.
4. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo pokud by
některé ustanovení této smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních ustanovení dotčena.
Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které
bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení.
5. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této smlouvy se doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Tato smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně odsouhlasených,
písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
Přílohy:
1. Zápis o předání a převzetí stavby
2. Kopie usnesení zastupitelstva
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.
Liberec dne …………..…..

Teplice dne ………….……

Prodávající:

Kupující:

_______________________
Statutární město Liberec
Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka

________________________________
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

5

6

7

8

9

