
 

U S N E S E N Í  

 Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO  DNE  25. 2. 2003 

USNESENÍ Č. 8/03 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VI.: 

I. Prodej budov 
1. stavba na pozemku p. č. 676/3  
 a pozemky p. č. 676/3, 676/2 
 katastrální území: Liberec 
 kupující: 
 Valter Pečený, Vlnařská 693, Liberec 6, a Helena Pečená, U Náspu 546/1A,  Liberec 1 
 Za kupní cenu 86 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

2. a) prodej nemovitostí č. p. 251, ul. Wolkerova, Liberec 15 
 pozemky p. č. 831, 832, 830, 784/2 
 katastrální území: Starý Harcov 
 kupující v pořadí: 
 1. DORINT, spol. s r. o., IČ 41 32 85 66, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 32 

 Za kupní cenu 4 128 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

 2. manželé Jaroslav a Zdeňka Kohoutkovi, oba bytem Malátova 114/3, Liberec 12 
 Za kupní cenu 2 720 555,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

 b) Zřízení věcného břemene práva chůze na pozemku p. č. 784/2, k. ú. Starý Harcov, ve   
     prospěch vlastníka pozemku p. č. 784/1, k. ú. Starý Harcov, kterým je v současné době    
     Statutární město Liberec. 

3. budova č. p. 461, ul. Dětská, Liberec XXV 
 pozemky p. č. 90/3, 90/5 
 katastrální území: Vesec u Liberce 
 kupující v pořadí: 
 1. Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, IČ 26 52 64 09, se sídlem Konopná 776/10, 460 14   
     Liberec  

 Za kupní cenu 8 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

 2. manželé Kamil a Martina Kunstovi, oba bytem Skalní 497/9, Liberec V 
 Za kupní cenu 50 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

 Stránka Chyba! Neznámý argument přepínače./Chyba! Neznámý argume



II. Prodej volných bytových jednotek 
1. Prodej volné bytové jednotky č. 762/003, v budově č. p. 762, ul. Americká, Liberec 3, včetně 

podílu příslušných pozemků kupujícím v pořadí:  
 1. manželé Oldřich a Hana Doležalovi, oba bytem Na Čekané 501, Liberec 15 

 Za kupní cenu 315 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

 2. Pavel Mikulka, Národní 398, Liberec 8 
 Za kupní cenu 303 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 
  

2. Prodej volné bytové jednotky č. 439/010, v budově č. p. 439, ul. Na Výšinách, Liberec 5, včetně 
podílu příslušných pozemků kupujícím v pořadí:  

 1. Michael Rychecký, Pod Ještědem 288, Liberec 19 
 Za kupní cenu 581 500,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

 2. manželé Kateřina a Martin Linkovi, oba bytem Jeřmanická 477, Liberec 25 
 Za kupní cenu 549 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 
  

3. Prodej volné bytové jednotky č. 133/007, v budově č. p. 133, ul. Žitavská, Liberec 11, včetně 
podílu příslušných pozemků kupujícím v pořadí:  

 kupující v pořadí: 
 1. Petra Klucká, Hrdinů 541, Liberec 12    50 % 
     Radek Procházka, Dobiášova 861, Liberec 6  50 % 

 Za kupní cenu 205 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

 2. Marcela Jílková, Skalní 494, Liberec 5 
 Za kupní cenu 175 200,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 
  

4. Prodej volné bytové jednotky č. 516/065, v budově č. p. 516, ul. Letná, Liberec 12, včetně podílu 
příslušných pozemků kupujícím v pořadí:  

 kupující v pořadí: 
 1. Michael Rychecký, Pod Ještědem 288, Liberec 19 

 Za kupní cenu 452 800,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

 2. manželé Petr a Alena Hamplovi, oba bytem Venušina 9/1021, Liberec 1 
 Za kupní cenu 426 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
 Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

III. Prodej budov po jednotlivých bytových jednotkách 
1. nám. Žižkovo 1080/17, Liberec I 

stavební pozemek: 5678, k. ú. Liberec 
pozemky související: 5673/16, 5673/17, k. ú. Liberec 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
č. p. č. j.  Příjmení a jméno 
1080/17 004  Petráčková Jana 
    

2. Ruprechtická 1166/52, Liberec I 
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stavební pozemek: 2328, k. ú. Liberec 
pozemek související: 2329/1, k. ú. Liberec 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
č. p. č. j.  Příjmení a jméno 
1166/52 008  Olivová Miloslava 

Oliva Oldřich 
    

3. Fučíkova 175, Liberec V 
stavební pozemek: 2561, 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 
175 004 manželé Horáková Vlasta 

Horák Lubomír 
    

4. Letná 516/39, Liberec XII 
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.  
č. p. č. j.  Příjmení a jméno 
516/39 032  Štěpánek Jiří 
    

IV. Prodej podílu na pozemku spoluvlastníkům 
     Doprodej pouze podílu 1370/5230 na st. p. č. 943 v k. ú. Liberec spoluvlastníku z č. p. 86, ul. 

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

Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
1370/5230   Hrnčířová Miloslava 
    

V. Zřízení věcného břemene 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části 
pozemku p. č. 2251/1 ve prospěch budoucího vlastníka budovy na pozemku p. č. 2251/25, k. ú. 
Liberec - manželů Šebestových.  

VI. Prodej pozemků 
1. P. p. č. 796/1 odděl. z p. p. č. 796 
 druh pozemku: ost. plocha 
 katastr. území: Dolní Hanychov  
 kupující:  
 manželé Jiří a Hana Karáskovi, Brigádnická 289, Liberec 8 
 Za kupní cenu 54 544,- Kč a podpis kupní smlouvy do 26. 5. 2003. 
  
2. P. p. č. 796/4 odděl. z p. p. č. 796 
 druh pozemku: ost. plocha 
 katastr. území: Dolní Hanychov  
 kupující:  
 Hana Forgačová a Ester Forgačová, obě bytem Brigádnická 288, Liberec 8 
 Za kupní cenu 17 878,- Kč a podpis kupní smlouvy do 26. 5. 2003. 
  
3. P. p. č. 33/1 
 druh pozemku: zahrada 
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 katastr. území: Ostašov u Liberce  
 kupující:  
 manželé Ing. Pavol a Irena Balogovi, U Potoka 152, Liberec 22 
 Za kupní cenu 291 312,- Kč a podpis kupní smlouvy do 26. 5. 2003. 
  
4. P. p. č. 755/2 odděl. z p. p. č. 755 
 druh pozemku: ost. plocha 
 katastr. území: Dolní Hanychov  
 kupující:  
 manželé Josef a Květuše Hladíkovi, Hnanice 33, Rovensko pod Troskami   
 Za kupní cenu 20 906,- Kč a podpis kupní smlouvy do 26. 5. 2003. 
  
5. P. p. č. 394/2 odděl. z p. p. č. 394 
 druh pozemku: ost. plocha 
 katastr. území: Horní Hanychov  
 kupující:  
 manželé Jana a František Müllerovi, Irkutská 76, Liberec 19  ideální podíl 1/2 
 Věra Maršálková, Irkutská 76, Liberec 19    ideální podíl 1/2 
 Za kupní cenu 5 561,- Kč a podpis kupní smlouvy do 26. 5. 2003. 
  
6. P. p. č. 394/3 odděl. z p. p. č. 394 
 druh pozemku: ost. plocha 
 katastr. území: Horní Hanychov  
 kupující:  
 manželé František a Jarmila Mužákovi, Irkutská 77, Liberec 19 ideální podíl 1/2 
 manželé Rudolf a Květa Mužákovi, Irkutská 75, Liberec 19  ideální podíl 1/2 
 Za kupní cenu 5 813,- Kč a podpis kupní smlouvy do 26. 5. 2003. 
  
7. P. p. č. 394/4 odděl. z p. p. č. 394 
 druh pozemku: ost. plocha 
 katastr. území: Horní Hanychov  
 kupující:  
 Zdeněk Bartoň, Osiková 126, Liberec 16 
 Za kupní cenu 7 199,- Kč a podpis kupní smlouvy do 26. 5. 2003. 

USNESENÍ Č. 9/03 

Žádost o prominutí smluvní pokuty  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

částečné prominutí smluvní pokuty ve výši 103 000,- Kč, kterou má uhradit Ing. Vladimír Kelbich 
za pozdní úhradu kupní ceny za dům č. p. 380, Tržní náměstí, Liberec I - Staré Město, a p. p. č. 
576/3 a 576/4 v k. ú. Liberec.  
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USNESENÍ Č. 10/03 

Návrh sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec - 1. kolo 2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh na poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec                 
v 1. vyhlášeném kole roku 2003 v celkové výši 987 900,- Kč  

a  u k l á d á  

Mgr. P. Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
a) seznámit žadatele o dotace ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec s rozhodnutím 

Zastupitelstva města Liberec; 

b) sepsat smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec a zajistit 
proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec 
a žadateli.  

Termín: 30. 4. 2003 

USNESENÍ Č. 11/03 

Průmyslová zóna Sever (Růžodol) - odstoupení od smlouvy 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

odstoupení města od smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. HR/1400/98/038 mezi Statutárním 
městem Liberec a společností Eurocentrum plus, a. s., IČO 25 00 48 16. 

USNESENÍ Č. 12/03 

Schválení postupu ve věci nakládání s honebními pozemky ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

vstup Statutárního města Liberec do honebních společenstev „Vesec“, „Liberec - Radčice“ a 
„Machnín“ 

a  u k l á d á  

Ing. M. Šulcovi, vedoucímu technického odboru, 
uzavřít přihlášky za členy honebního společenstva ve výše uvedených případech.  

Termín: 31. 3. 2003 
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USNESENÍ Č. 13/03 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2002  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2002. 

USNESENÍ Č. 14/03 

Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2002  

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2002 

a  s o u h l a s í   

s prodloužením termínu kontroly:  
48/02 - Podnět k pořízení regulačního plánu pro lokalitu „Nad hasičskou zbrojnicí“ v k. ú.   

Vratislavice nad Nisou 

Termín: červen 2003 

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

Termín: únor 2003 

142/02 - Ekonomické vyhodnocení výstavby objektu B2 v Tyršově ul., Liberec, a zřízení 
zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu města na tomto objektu 

Termín: únor 2003 

135/01 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene právem uložení  
          plynového potrubí na pozemcích města v areálu letiště 

Termín: březen 2003 

227/02 - Financování poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci Statutárním městem        
Liberec 

Termín: únor 2003 

23/2/02 - Aktualizace programu regenerace Městské památkové zóny města Liberce a podání 
návrhu prohlášení městského domu za kulturní památku 

Termín: únor 2003 
s vyřazením ze sledování: 
91/02 - Smlouva o společném postupu investorů - výstavba 66 bytových jednotek Harcov 

USNESENÍ Č. 15/03 

Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 2. pololetí 2002 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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zprávu o činnosti Městské policie Liberec za období 2. pololetí 2002. 

USNESENÍ Č. 16/03 

Zpráva o realizaci projektů v rámci Komplexního součinnostního programu 
prevence kriminality na místní úrovni v roce 2002 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o realizaci projektů v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality 
na místní úrovni v roce 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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