
 

U S N E S E N Í  

 Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO  DNE  28. 1. 2003 

USNESENÍ Č. 1/03 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VII.: 

I. Prodej budov po jednotlivých bytových jednotkách 
1. Na Okruhu 1048/22, Liberec 1 

stavební pozemek: 5662, k. ú. Liberec 
pozemek související: 5661/1, k. ú. Liberec 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
č. p. č. j.  Příjmení a jméno 
1048/22 003 manželé Mudra Ladislav 

Mudrová Růžena 
 
2. Gutenbergova 118, Liberec 5 

stavební pozemek: 889, k. ú. Liberec 
pozemky související: - 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
č. p. č. j.  Příjmení a jméno 
118 010 manželé Trojan Bohumil 

Trojanová Milada 
 
3. Chelčického 292 - 293, Liberec 5 

stavební pozemky: 2727, 2726, k. ú. Liberec 
pozemek související: -  
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
č. p. č. j.  Příjmení a jméno 
292 004  Fronka Petr 

 
4. Jabloňová 413 - 414, Liberec 12 

stavební pozemky: 465/2, 465/3, k. ú. Staré Pavlovice 
pozemky související: - 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
č. p. č. j.  Příjmení a jméno 
414 008  Cihlář Jaroslav 

 
5. Letná 516/39, Liberec 12 

stavební pozemek: 602/3, k. ú. Staré Pavlovice 
pozemky související: 602/229, 602/230, 602/240, 602/241, 602/242, 602/243, 602/244, 602/245, 
k. ú. Staré Pavlovice 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
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č. p. č. j.  Příjmení a jméno 
516/39 021  Mirovská Pavla 
 028  Filipi Jan 
 058  Stáhalová Hana 

II. Prodej podílu na pozemku spoluvlastníkům 
     1. Doprodej podílu 364/10000 na st. p. č. 3119/1 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům z č. p. 842, ul. 

Zborovská, Liberec 1. 
    Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  

Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
364/10000  manželé Žukov Vladimír 

Žuková Helena 
    

2. Doprodej podílu 746/5418 na st. p. č. 4157 a p. p. č. 4156 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům z č. p. 146, 
ul. Na Rybníčku, Liberec 3. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
746/5418   Kutheilová Pavla 

Vaněk Jaroslav 
    

III. Prodej obsazených bytových jednotek 
1. Prodej obsazené bytové jednotky č. 742/003 v budově č. p. 742, ul. Husova, Liberec 1, vč. podílu 

253/5466 na budově a pozemků p. č. 2750 a 2749/1 v k. ú. Liberec kupujícím: 
 1. manželé Ing. Stanislav Petříček a Ing. Hana Petříčková, Husova 742/51, Liberec 1 

 Za kupní cenu 115 200,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.  
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

 2. Božena Hégrová, České mládeže 138/90, Liberec 8 
 Za kupní cenu 115 107,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.  
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 
  

2. Prodej obsazené bytové jednotky č. 1091/004 v budově č. p. 1091, ul. Třebízského, Liberec 1, vč. 
podílu 1299/10000 na budově a pozemků p. č. 3247 a 3246/1 v k. ú. Liberec kupující: 

 Ing. Jitka Rydvalová, Ostrovského 253/3, Praha 5 
 Za kupní cenu 710 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.  
 Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 
  

3. Prodej obsazené bytové jednotky č. 1091/005 v budově č. p. 1091, ul. Třebízského, Liberec 1, vč. 
podílu 1456/10000 na budově a pozemků p. č. 3247 a 3246/1 v k. ú. Liberec kupující: 

 Ing. Jitka Rydvalová, Ostrovského 253/3, Praha 5 
 Za kupní cenu 795 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.  
 Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 
  

4. Prodej obsazené bytové jednotky č. 200/004 v budově č. p. 200, ul. Husova, Liberec 5, vč. podílu 
493/10000 na budově a pozemků p. č. 2718 a 2717/1 v k. ú. Liberec kupujícím: 

 manželé Tomáš Charvát a Zuzana Charvátová, Husova 200, Liberec 5 
 Za kupní cenu 323 141,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.  
 Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 
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5. Prodej obsazené bytové jednotky č. 591/001 v budově č. p. 589 - 593, ul. Hodkovická, Liberec 6, 
vč. podílu 603/28939 na budově a pozemků p. č. 1685 až 1689 v k. ú. Rochlice u Liberce kupující: 
Ing. Dana Poláchová, Vinohradská 208/14, Praha 2 

 Za kupní cenu 80 261,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.  
 Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

IV. Zrušení usnesení 
Zastupitelstvo města zrušuje usnesení zastupitelstva města č. 87/02 ze dne 25. 6. 2002 - prodej bytové 
jednotky č. 860/012 v budově č. p. 860, ul. Rumjancevova, Liberec 1, Divadlu F. X. Šaldy.  

V. Prodej pozemků  
1. P. p. č. 1140/8 odděl. z p. p. č. 1140/8 a p. p. č. 1140/35 odděl z p. p. č. 1140/1 
 druh pozemku: ost. plochy 
 katastr. území: Ruprechtice 
 kupující:  
 manželé Ing. Jan a Marie Konfrštovi, Strážní 916, Liberec 14 
 Za cenu 55 944,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 4. 2003. 
  
2. P. p. č. 1674/2, 1674/12, 1676/6, 1676/8, 1676/16 oddělené z p. p. č. 1676/5  
 druh pozemku: ost. plocha 
 katastr. území: Starý Harcov 
 kupující:  
 manželé Ing. Jiří a Alexandra Hochmanovi, Högerova 1098/13, Praha   
 Za cenu 31 917,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 4. 2003. 
  
3. P. p. č. 781/3 odděl. z p. p. č. 781/2, p. p. č. 415/11 odděl. z p. p. č. 415/3, p. p. č. 415/9 odděl.       

z p. p. č. 415/2 
 druh pozemku: ost. plocha 
 katastr. území: Dolní Hanychov 
 kupující:  
 manželé Michal a Hana Straňákovi, Spartakiádní 243, Liberec 8 
 Za cenu 41 481,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 4. 2003. 
  
4. P. p. č. 781/2 odděl. z p. p. č. 781/2, p. p. č. 415/3 odděl. z p. p. č. 415/3 a p. p. č. 415/10 odděl.      

z p. p. č. 415/2 
 druh pozemku: ost. plocha 
 katastr. území: Dolní Hanychov 
 kupující:  
 Miluše Franců, Strojírenská 243, Liberec 8   
 Za cenu 54 994,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 4. 2003. 
  
5. P. p. č. 476 a p. p. č. 471/3 odděl. z p. p. č. 471/2 
 druh pozemku: zahrada, louka 
 katastr. území: Horní Suchá u Liberce 
 kupující:  
 Bohuslava Dudová, Tovární 284, Liberec 10 
 Za cenu 205 700,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 4. 2003. 
  
6. P. p. č. 1275/18 odděl. z p. p. č. 1275/1 
 druh pozemku: zahrada 
 katastr. území: Rochlice u Liberce 
 kupující:  
 Hana Kyzivátová, Ševčíkova 1000, Liberec 6 
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 Za cenu 91 330,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 4. 2003. 

VI. Směna pozemků 
Směna p. p. č. 1386/5 oddělené z p. p. č. 1386/1, louka, z majetku Statutárního města Liberec,         
IČO 262 978,  
za p. p. č. 1390, louka, v majetku manželů Jana a Zdeňky Skalických, Fučíkova 137/10, Liberec 5, 
oboje v k. ú. Liberec,  
bez finančního dorovnání. 

VII. Změna usnesení 
Prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 205/02/VII/1 a schvaluje prodej p. p. č. 1548, p. p. č. 1553,      
p. p. č. 1554, p. p. č. 1555, p. p. č. 1556, p. p. č. 1557, p. p. č. 1558, p. p. č. 1559 a p. p. č. 1560, 
zastavěné plochy v k. ú. Ruprechtice pro Stavební bytové družstvo SEVER, Lipová 596/7, Liberec 4,              
IČO 00 04 25 79, za cenu 147 840,- Kč a podpis kupní smlouvy do 17. 3. 2003. 

USNESENÍ Č. 2/03 

Žádost o souhlas zástavního věřitele o převod nemovitostí 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost pana Ladislava Holmajera, bytem Kociánova 190/4, Liberec 6, 460 06, o souhlas 
zástavního věřitele o převod nemovitostí týkajících se krytí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.  

USNESENÍ Č. 3/03 

Zpráva o Fondu rozvoje bydlení města 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 zprávu o Fondu rozvoje bydlení města. 

USNESENÍ Č. 4/03 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec - 1. kolo 2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec v 1. vyhlášeném kole roku 2003 v celkové výši 921 300,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. P. Kalousovi, pověřenému řízením odboru péče o občany,  
a) seznámit žadatele o dotace z Kulturního fondu Statutárního města Liberec s rozhodnutím 

Zastupitelstva města Liberec, 

b) sepsat smlouvy o poskytnutí dotace z Kulturního fondu Statutárního města Liberec a zajistit 
proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec 
a žadateli. 
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Termín: 31. 3. 2003 

USNESENÍ Č. 5/03 

Úprava zásad postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví Města Liberce 

Zastupitelstvo města po projednání 

u k l á d á  

radě města 
připravit zprávu o zhodnocení privatizace nemovitostí. 

Termín: 25. 3. 2003 

USNESENÍ Č. 6/03 

Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni  pro rok 
2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2003 včetně 
přihlášek dílčích projektů s žádostí o státní účelovou dotaci 

a  u k l á d á  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tento materiál s žádostí o státní účelovou dotaci na Odbor prevence kriminality 
Ministerstva vnitra České republiky. 

Termín: 15. 2. 2003 

USNESENÍ Č. 7/03 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 17. 12. 2002 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného          
dne 17. 12. 2002. 

  
 
 

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 
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