
 

U S N E S E N Í  

 ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO  DNE  29. 4. 2003 

USNESENÍ Č. 36/03 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: 

I. Prodej budov po jednotlivých bytových jednotkách 
Prodej bytových jednotek vč. podílu na budově a příslušných pozemcích  
Klášterní 858/17, Liberec  1 
stavební pozemek: 796, k. ú. Liberec 
pozemek související: 795/1, k. ú. Liberec 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Č. j. podíl.  Příjmení a jméno 
001 1191/2397 manželé Hrdý Luboš, Hrdá Miroslava 

II. Prodej podílu na pozemku spoluvlastníkům 
           1. Doprodej podílu 3173/10000 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 
3173/10000  manželé  Šlosar Jindřich 

Šlosarová Sylvie 
    
 

           2. Doprodej podílu 1558/3489 na p. p. č. 736 v k. ú. Starý Harcov spoluvlastníkům z č. p. 288, ul. 
Jizerská, Liberec 15. 

     Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
1558/3489  manželé  Svatoš Miloš 

Svatošová Milena 
    

III. Prodej obsazené bytové jednotky 
Prodej obsazené bytové jednotky č. 1212/001 v budově č. p. 1212, ul. Přemyslova, Liberec 1 
prodej nebyl schválen 

IV. Prodej budovy 
Budova č. p. 135, ul. Pražská, Liberec 2, a pozemek p. č. 197/1 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
Jiří Holomek, Tovaryšský vrch 1350, Liberec 1  
Za kupní cenu 5 286 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.  
Termín podpisu kupní smlouvy do 30. 6. 2003.  
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V. Změna usnesení 
Prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 

1. Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej ost. staveb. 
objektů na pozemcích 263/3, 263/5 a pozemků p. č. 263/3, 263/5, 263/8, 263/9 a ideálního podílu 
2898/10000 na pozemcích p. č. 263/2, 56/1, k. ú. Dolní Hanychov a k. ú. Janův Důl u Liberce, do 
17. 5. 2003.  

2. Zastupitelstvo města a schvaluje prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej budovy č. p. 
135, ul. Vojanova, Liberec 10, a pozemků p. č. 489/1, 490/1, k. ú. Františkov u Liberce, do 30. 4. 2003.  

VI. Prodej pozemků 
1. P. p. č. 749/2 

druh pozemku: zastavěná plocha 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
- Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec IV, IČO 00 04 27 22, ve 

výši podílu 84733/95809,  
- manželé Vojtěch a Věru Pánkovi, Třebízského 1098/13, Liberec 1, ve výši podílu 2272/95809, 
- manželé Petr a Eva Kellerovi, Hroznová 695/11, Liberec 14, ve výši podílu 8804/95809, 
za celkovou cenu 209 160,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

2. P. p. č. 749/3 
druh pozemku: zastavěná plocha 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
Roman Douša, Smetanovo nábřeží 1183/4, Hradec Králové, ve výši podílu 237/13898 
za celkovou cenu 3 780,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

3. P. p. č. 1987 
druh pozemku: zastavěná plocha 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
manželé Ing. Zdeněk a Ing. Stanislava Dlouzí, Baltská 570/6, Liberec 14 
za cenu 24 570,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

4. P. p. č. 455/1 
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
Vladimír Malý, Ruprechtická 259/156, Liberec 14 
Za cenu 214 893,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

5. Prodej dílu „a“ p. p. č. 455/1 sloučeného do p. p. č. 454 
druh pozemku: zahrada, ostatní plocha 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
Libor Pavlů, Rokycanova 1215/5, Liberec 1 
za cenu 3 591,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

6. P. p. č. 617 
druh pozemku: zahrada  
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
Lenka Švébišová, Rokycanova 1216/7, Liberec 1   ve výši podílu ˝  
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Karel Žampach, ul. Jana Zajíce 2772/1, Ústí nad Labem   ve výši podílu ˝ 
za celkovou kupní cenu 74 655,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

7. P. p. č. 129/2, 129/4 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Starý Harcov 
do podílového spoluvlastnictví pro kupující: 
Ing. Otto Jäger, Zámečnická 562, Liberec 3, a to Ľ 
Pavel Šimon, Nová 366, Kunštát, a to Ľ 
Ing. Přemysl Špůr, Azalková 537, Liberec 15, a to Ľ  
Milan Švancara, Újezd 1, Kunštát, a to Ľ 
za cenu 44 940,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

8. P. p. č. 71/2, 71/3, 71/4 
druh pozemku: zastavěná plocha - pod garážemi 
p. p. č. 71/6, 70/3 
druh pozemku: zastavěná plocha – dvůr 
p. p. č. 72/1 a 72/2 – ostatní plocha – manipulační plocha vč. kůlen 
katastrální území: Liberec 
do podílového spoluvlastnictví: 
- ideální podíl ˝ do výlučného vlastnictví Kosmase Iliadiase, Lyžařská 792, Liberec 15 
- ideální podíl ˝ do výlučného vlastnictví Aleše Vavrušky, Březový vrch 762/32, Liberec 15 
za celkovou kupní cenu 729 690,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

9. P. p. č. 81/2 odděl. z p. p. č. 81, p. p. č. 84/3 odděl. z p. p. č. 84, p. p. č. 79/2 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní plocha, dvůr 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
Miroslav a Jiří Maděrovi, Vodňanská 9/501, Liberec 14 
za kupní cenu 406 492,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

10. P. p. č. 740/1 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Dolní Hanychov 
kupující: 
manželé MUDr. Jiří a RNDr. Lenka Hubáčkovi, Brigádnická 298, Liberec 8 
za cenu 35 221,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  

11. P. p. č. 811/3 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Dolní Hanychov 
kupující: 
manželé Aleš a Jana Suchardovi, Zemědělská 261, Liberec 8 
za kupní cenu ve výši 91 943,- Kč formou splátkového kalendáře takto: 
- při podpisu kupní smlouvy uhradí 45 972,- Kč, 
- druhou splátku ve výši 22 986,- Kč uhradí do 3. 3. 2004, 
- třetí splátku ve výši 22 985,- Kč uhradí do 3. 3. 2005 
a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
Návrh na vklad bude podán až po zaplacení celé kupní ceny.  

12. P. p. č. 5547/1 vč. podzemní nádrže  
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
manželé Ing. Tomáš a MUDr. Kateřina Absolonovi, Vrbova 5, Liberec 1 
za cenu 370 692,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
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13. P. p. č. 1312/2 odděl. z p. p. č. 1312 

druh pozemku: travní porost 
katastrální území: Vesec u Liberce 
kupující: 
Jiří Mitlehner, Malátova 513, Liberec 12 
za cenu 32 130,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  
 

14. Díl „a“ odděl. z p. p. č. 1391/7 a díl „b“ odděl. z p. p. č. 1390/1, vše sloučeno do p. p. č. 1391/13 
druh pozemku: travní porost 
katastrální území: Vesec u Liberce 
kupující: 
manželé Antonín a Marie Opletalovi, Česká 596, Liberec 25 
za cenu 13 765,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 7. 2003.  

VII. Výkup pozemku 
P. p. č. 798/3 odděl. z p. p. č. 798/1 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Staré Pavlovice 
od: 
Aloisie Knížkové, Na Mlýnku 267, Liberec 12 
pro: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262 978, 
za cenu 10 800,- Kč.  

VIII. Městský obvod Liberec - Vratislavice n. N. – Prodej domu  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej č. p. 225 v ul. Tanvaldská v Liberci 30 se st. p. č. 
1121 o výměře 417 m2 a p. p. č. 1122 o výměře 1887 m2 v k. ú. Vratislavice n. N. Miroslavu 
Kulhavému za prodejní cenu 432 512,- Kč.  

USNESENÍ Č. 37/03 

Návrh majetkoprávní operace – retenční nádrž Bucharka: 
1) výkup pozemku p. p. č. 110/1, k. ú. Horní Hanychov, vlastník JUDr. Petričko 
2) výkup pozemku p. p. č. 109, k. ú. Horní Hanychov, spoluvlastníci František a  

Jana Galbaví  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) majetkoprávní operaci – výkup pozemku p. č. 110/1, k. ú. Horní Hanychov, o rozloze 2 206 m2 
od vlastníka pozemku JUDr. Alexandra Petrička, bytem Chrastavská 27, Liberec 1,  za cenu        
1 800 000,- Kč; 

2) majetkoprávní operaci – výkup pozemku p. č. 109, k. ú. Horní Hanychov, o rozloze 144 m2 od 
spoluvlastníků Františka a Jany Galbavých, bytem Ještědská 45, Liberec – Horní Hanychov, 
za cenu 117 500,- Kč.  

USNESENÍ Č. 38/03 

Majetkoprávní operace – přijetí daru budovy Krajské vědecké knihovny od 
Libereckého kraje, dar budovy Oblastní galerie Libereckému kraji 
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Zastupitelstvo města po projednání 

r e v o k u j e  

usnesení č. 11/2/02 tak, že část usnesení pod bodem VII. Směna nemovitostí zrušuje v plném 
rozsahu 

a  s c h v a l u j e  

a) dar nemovitostí: 
st. p. č. 915 včetně budovy č. p. 81 v ulici U Tiskárny v Liberci V - Kristiánově, st. p. č. 922 
včetně zahradního altánu, garáže na st. p. č. 915, zahradní domek na st. p. č. 915, zahradní 
přístřešek na st. p. č. 915, p. p. č. 921, zeleň v zástavbě, p. p. č. 923/1, ostatní komunikace, p. p. 
č. 923/2, zahrada, z majetku Statutárního města Liberec, IČO 262 978, nám. Dr. E. Beneše 1, 
Liberec 1, do majetku Libereckého kraje 

b) přijetí daru: 
budova č. p. 468, nám. Dr. E. Beneše, Liberec 1, st. p. č. 473, p. p. č. 474, ostatní plochy v k. ú. 
Liberec z majetku Libereckého kraje, IČ 70 89 15 08, U Jezu 2a, č. p. 642, Liberec IV, do 
majetku Statutárního města Liberec.  

USNESENÍ Č. 39/03 

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

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh pozemků –  p. p. č. 1340 a p. p. č. 60/3 v k. ú. Růžodol I, p. p. č. 100 v k. ú. 
Doubí u Liberce a p. p. č. 1356 v k. ú. 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. 40/03 

Smlouva mezi Českým svazem tělesné výchovy a Statutárním městem Liberec  
o převzetí díla provedeného v rámci investiční akce Liberec - REKO atletické 
dráhy, hrazeného z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

smlouvu o převzetí díla mezi ČSTV a Statutárním městem Liberec provedeného v rámci investiční 
akce LIBEREC – REKO ATLETICKÉ DRÁHY.  

USNESENÍ Č. 41/03 

Revokace usnesení zastupitelstva města č. 117/00 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení zastupitelstva města č. 117/00 ze dne 3. 10. 2000 o schválení dohody mezi Městem 
Liberec a Obcí Kryštofovo Údolí o změně hranice jejich správního území ve znění: 

  Stránka 5/7 



„Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dohodu mezi Městem Liberec a Obcí Kryštofovo 
Údolí č. 7003/7110/00/79 o změně hranice jejich správního území. Dohoda je přílohou usnesení 
zastupitelstva. Dotčené pozemky: st. p. č. -130, -131, -311 a p. p. č. 131, 959, 960, 961, 964, 965, 
966/1, 966/2, 968/2, 1119, 1120 v k. ú. Machnín.“ 

s c h v a l u j e   

uzavření dohody mezi Statutárním městem Liberec a Obcí Kryštofovo Údolí č. 7003/03/008 o 
změně hranice jejich správního území. Dohoda je přílohou usnesení zastupitelstva.  
Dotčené pozemky: st. p. č. -130, - 131, -311 a p. p. č. 131, 959, 960, 961, 964, 965, 966/1, 966/2, 
968/2, 1119, 1120 v katastrálním území Machnín 

a  u k l á d á  

Ing. J. Veselkovi, náměstku primátora, 
zajistit provedení změny hranice v katastru nemovitostí a oznámení této skutečnosti ministerstvu 
financí a příslušnému finančnímu úřadu.  

Termín: 31. 7. 2003 

USNESENÍ Č. 42/03 

Návrh Dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec doplněný o další specifikaci vlastní hospodářské činnosti  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

znění Dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. P. Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
zajistit vypracování a předání Dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Divadlo     
F. X. Šaldy Liberec Františku Dáňovi, řediteli organizace. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 43/03 

Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) přijetí finančního daru ve výši 500 000,- Kč od Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí, 

2) použití finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč od Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí   
           na realizaci projektu rezervačního systému kulturních a sportovních činností 

a  u k l á d á  

1) Ing. J. Kittnerovi, primátoru města, 
uzavřít příslušnou smlouvu s Nadačním fondem Naděje třetího tisíciletí. 

Termín: 31. 5. 2003 
2) Ing. E. Kočárkové, náměstkyni primátora, 

zařadit finanční prostředky do 2. rozpočtového opatření města.  
Termín: červen 2003 

USNESENÍ Č. 44/03 
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Návrh výsledku výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 
2003  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2003 dle Přílohy č. 1 
(strana 1 – 5).  

USNESENÍ Č. 45/03 

Kandidatura města Liberec na pořádání MS  2009 v klasických lyžařských 
disciplínách 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

kandidaturu města Liberec na pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách 

a  u k l á d á  

Ing. E. Kočárkové, náměstkyni primátora, 
zařadit částku 2 000 000,- Kč do 2. rozpočtového opatření města. 

Termín: květen 2003 

USNESENÍ Č. 46/03 

Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2003 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 
140/02 - Souhlas se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města a Stavebního 

bytového družstva A + G Stadion 

Termín: květen 2003 
135/01 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene právem uložení plynového 

potrubí na pozemcích města v areálu letiště 

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

Termín: červen 2003 

 

 
 

 

 
Ing.  Jiří   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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