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včetně přijatých usnesení 

 
z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města 

č. 15 
 
 
 

které se konalo dne 4.října 2011 
 
 
Přítomni: Ing. Miloš Vele  Nepřítomni: Ing. Otakar Kypta 
 pan Radoslav Topol  Ing. Roman Gaal  
 pan Martin Romaňák 
 pan David Bartel   
 Mgr. Tereza Dlouhá Hosté: pan Petr Vobořil 
 Jiří Vašíček Ing. Tomáš Beneš 
 Ing. Jaromír Voleš 
 JUDr. Jaroslav Belda 
 Mgr. Pavel Svoboda 
 Mgr. Petr Tulpa 
 Ing. Libuše Pavízová 
 Ing. Renata Vítová 
 Marie Jiřičková 
 
Program: 
 
Iveta Lelková 

1. prodej p.p.č. 40/1 o výměře 481 m2, st.p.č. 2584 o výměře 149 m2 a st.p.č. 
3065 o výměře 2096 m2, p.p.č. 2502/8 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2291 o výměře 
262 m2 (celkem 2992 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. (tržnice Lipanská) 

2. prodej p.p.č. 338/7 o výměře 816 m2 v k.ú. Jablonec n. N. 
3. ukončení smluvních vztahů se společností ISI spol. s r.o., vrácení kauce a 

nájemného 
4. prodej p.p.č. 8/12 o výměře 625 m2 a p.p.č. 8/1 o výměře 420 m2 vše v k.ú. 

Jablonec n. N. 
5. prodej p.p.č. 759, p.p.č.760, p.p.č.730, p.p.č.773, p.p.č.772/1, p.p.č.1745, 

p.p.č.1746  v k.ú. Proseč nad Nisou o celkové výměře 42 280 m2 
6. prodej p.p.č. 119/1 v k.ú. Jablonec n. N.  
7.  prodej části p.p.č.  986, p.p.č. 1079 o výměře 177 m2, a p.p.č. 1081/1 o 

výměře 9996 m2 vše v k.ú. Rýnovice  za účelem investiční výstavby 
8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/60 o výměře 81 m2 v k.ú. Mšeno n.N. 

za účelem zahrady 
9. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1091/19 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec 

n.N.  za účelem zahrady 
10. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1676/1 o výměře 1703 m2 v k.ú. Jablonec 

n.N.  za účelem výstavby rodinného domu 
11. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 600/2 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 

15 m2 za účelem pozemku pod plechovou garáží č.ev. 1850  
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12. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 798/6 o výměře 593 m2 (část cca 20 
m2) v k.ú. Kokonín za účelem zahrady  

13. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2261/2 o výměře 659 m2 (část cca 35 
m2) 

14. směna části p.p.č. 518/259, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
518/286 o výměře 13 m2, ve vlastnictví  města za p.p.č. 596 o výměře 300 
m2, ve vlastnictví pana Černohouse a pana Holance, vše v k.ú. Mšeno n.N.  

15. ukončení nájemní smlouvy č. 13-2010-FaM/OMP ze dne 18.7.2010 
16. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 612-2010-FaM/OMP ze dne 

22.12. 2010 
17. nesouhlas s prodejem st.p.č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 

4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 
6157, 6158 každá o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.  

18. stanovení ceny - prodej části p.p.č. 1601 o výměře 8 m2, části st.p.č. 1590 o 
výměře 241 m2, části p.p.č. 1591 o výměře 166 m2, p.p.č. 1589 o výměře 113 
m2, vše v k.ú. Proseč n.N.  

19. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 361 o celkové výměře 7287 m2 v k.ú. 
Rýnovice  

 
Ing. Michaela Smrčková 

20. Rozhodnutí o novém konceptu územního plánu na p.p.č. 388/11 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou 

 
Jana Kratochvílová 

21. Výběrové řízení na pronájem bytů se smluvním nájemným 
 
Alice Medková 

22. Nájem pozemků a budov pro MŠ – upřesnění 
23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 

1956 v k.ú. Mšeno nad Nisou (kabelová smyčka NN pro p.p.č. 2009/3, 
Lučanská ulice) 

24. 24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
2382/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN Průmyslová 6) 

25. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 265 
a 296/1, vše v k.ú. Rýnovice (kabelové vedení VN a NN k nové trafostanici) 

26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1630/4, 1630/7 a 
2464/34, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce kabelů NN – ul. 
Novoveská) 

27. Uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes st.p.č. 
149/3 a st.p.č. 745/1, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup ke garáži na 
st.p.č. 745/2 a ke st.p.č. 745/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, vše ve vlastnictví 
Pavla Hloupého) 

28. Uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes st.p.č. 
149/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup ke garáži na st.p.č. 6835, která je 
ve vlastnictví Pavla Hloupého, a ke st.p.č. 6835, o jejíž prodej Pavel Hloupý 
požádal) 

 
Dnešní výbor vedl předseda výboru Ing. Miloš Vele 

 
Předseda výboru Ing. Miloš Vele sdělil, že od 1. října bude Ing. Tomáš Beneš členem 
výboru s hlasem poradním 
 
Členové výboru schválili program č. 15 
 
1)  smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-FaM/OMP ze dne 23.8. 
2007 a smlouva nájemní č. 337-2006-FaM/OMP ze dne 29.9. 2006, prodej 
p.p.č. 40/1 o výměře 481 m2, st.p.č. 2584 o výměře 149 m2 a st.p.č. 3065 o 
výměře 2096 m2, p.p.č. 2502/8 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2291 o výměře 262 m2 
(celkem 2.992 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. (tržnice Lipanská) společnosti 
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PROCTUS 3, s.r.o. 
Jedná se o pozemky, na které je městem zpracovaná studie na zastavění, zájem 
o koupi projevili 3 společnosti: 
   - Společnost AUCTION POINT, s.r.o., IČ 25427652, se sídlem Dr. M. 
Horákové 185/66, Liberec  
Na pozemcích plánují výstavbu polyfunkčního domu s byty pro seniory (bydlení pro 
128 rezidentů) s parkováním v 1. PP. V 1. NP plánují vybudovat prodejnu, lékárnu, 
ordinaci, restauraci a kavárnu. Celkovou investici do tohoto záměru předpokládají 
ve výši 154 mil. Kč.  Po dobu výstavby navrhují uzavřít nájemní smlouvu na 
všechny výše uvedené pozemky a výši nájemného navrhují 5,-Kč/m2 a rok, tj. 
celkem 13.630,-Kč. Při kolaudaci navrhují oddělení a odkup pouze zastavěných 
pozemků (komunikace a koryto Nisy by zůstalo v majetku města) 
Plán výstavby: 
- odstranění stavby stávajícího objektu „tržnice“ a vlastní demolice do 31. 8. 2006 
- zajištění vydání ÚR  do 30. 6. 2006 
- výstavba parkovacího stání do 30. 11. 2006 
- vydání stavebního povolení do 30. 11. 2006 
- zajištění výstavby polyfunkčního domu v území ohraničeném vodotečí řeky Nisy a 
ul. Kamenná a Lipanská o 2 podzemních a 5-ti nadzemních podlaží do 30. 6. 2008 
Cenu navrhují ve výši 550,- Kč/m2  
bodové hodnocení                     11,1 bodů 
 
   - Společnost Skanska CZ, a.s., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 
10 - Vršovice 
od žádosti odstopili 
 
   - Společnost PROCTUS 3 s.r.o., IČ 27285391, se sídlem Londýnská 51/2, 
Liberec 
Jejich záměrem je realizovat stavební projekt důstojný této lokalitě. Společnost se 
zabývá výstavbou polyfunkčních domů se službami, byty a nebyty. Všechny své 
projekty hradí částečně z úvěrů, částečně z vlastních zdrojů. Na výše uvedených 
pozemcích chtějí vystavět polyfunkční dům s 50-ti bytovými jednotkami, z nich by 
polovina byla o ploše 35-40 m2 a druhá polovina by byly byty o velikosti 4+1. V 1. 
NP chtějí v jednom křídle vybudovat prodejnu o ploše 500 m2 (prodejní plochy 
včetně zázemí) a v druhé křídlo rozdělit na malé krámky pro drobné prodejce, dále 
zde chtějí vybudovat kavárnu a veřejné WC. V 1. PP by bylo vybudované parkoviště 
pro zákazníky obchodu, v 2. PP garáže pro vlastníky bytů. Celkovou investici do 
tohoto záměru předpokládají ve výši 150 – 160 mil. Kč. S odkupem pozemků 
počítají ke kolaudaci, s tím že by kupovali pouze zastavěné části pozemků 
(komunikace a koryto Nisy by zůstalo v majetku města). Do doby kolaudace 
navrhují uzavření nájemní smlouvy. 
Cenu navrhují ve výši 900,-Kč/m2  
bodové hodnocení                     17,5 bodů 
 
Uzavření smluv: 
Zastupitelstvo města dne 9.3.2006, usnesením č. 33/2006/A/2 schválilo a dne 
29.9.2006 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 150-2006-FaM/OMP 
na prodej p.p.č. 40/1 o výměře 481 m2, st.p.č. 2584 o výměře 149 m2 a st.p.č. 3065 
o výměře 2.096 m2, p.p.č. 2502/8 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2291 o výměře 262 m2 vše 
v k.ú. Jablonec n. N., za účelem výstavby polyfunkčního domu s tím, že přesná 
výměra prodávaných pozemků bude upřesněna až po kolaudaci objektu se 
společností PROCTUS 3 s.r.o., IČ 27285391, se sídlem Londýnská 51/2, Liberec, za 
cenu ve výši 900,-Kč/m2, s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději 
do 31. 3. 2007, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 30. 9. 2007 a o 
kolaudaci bude požádáno nejpozději do 31. 1. 2009. Do doby kolaudace bude 
uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného 
stanovena ve výši 35,-Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby nového objektu 
ve výši 1,-Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
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Zastupitelstvo města dne 7.6.2007, projednalo důvodovou zprávu s třemi 
navrženými variantami řešení tzv. Nové Lipanské ulice a po té schválilo usnesení č. 
109/2007 v následujícím znění: 
„- vybudování opěrné zdi na pozemku st.p.č. 3065, st.p.č. 2584, p.p.č 2502/8, 
p.p.č. 40/1, p.p.č. 2291 a p.p.č. 2069 v k.ú. Jablonec nad Nisou  a vybudování 
obousměrné komunikace Nová Lipanská dle územního plánu včetně inženýrských 
sítí umístěných pod touto vybudovanou komunikací umístěnou na st.p.č. 3065, 
st.p.č. 2584, p.p.č 2502/8, p.p.č. 40/1, p.p.č. 2291 a p.p.č. 2069 v k.ú. Jablonec 
nad Nisou jako investiční akce budované na náklady města Jablonec n.N. 
s finančním limitem 6,5 mil. Kč (vč.DPH). Spoluúčast firmy PROCTUS 3 s.r.o. bude 
ve výši 2 mil.Kč. Rozsah prací bude vzájemně odsouhlasen v průběhu zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení. 
Rovněž tak schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007– 
FaM/OMP, která nahradí a svým obsahem doplní smlouvu o smlouvě budoucí č. 
150-2006-FaM/OMP ze dne 29.9.2006.“ 
Dne 23.8.2007 byla uzavřena nová smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-
FaM/OMP, která nahradila smlouvu č. 150-2006-FaM/OMP v plném rozsahu a 
doplnila ustanovení článku V., písm. D) o závazek finanční spoluúčasti budoucího 
kupujícího a budoucího prodávajícího při vybudování opěrné zdi a obousměrné 
komunikace Nová Lipanská.  
 
Od 1.6.2008 byla uzavřena smlouva o nájmu nemovitostí č. 353-2008-FaM/OMP 
na pronájem p.p.č. 2280/4 o výměře 1334 m2 v k.ú. Jablonec n.N. 
Účelem nájmu je výstavby polyfunkčního objektu v Lipanské ulici na st.p.č 3065, 
2584 a p.p.č. 2291 a 2280/2 vše v k.ú. Jablonec n.N. dle územní rozhodnutí MěÚ 
Jablonec n.N., odboru rozvoje, stavební úřad, čj. 103183/2007 ze dne 31.10.2007.  
Stavební pozemky č. 3065 a 2584 a pozemek č. 2291 jsou ve vlastnictví města 
Jablonec n.N. Město tyto pozemky poskytne společnosti PROCTUS 3 s.r.o. 
k výstavbě polyfunkčního domu, jehož stavba částečně zasáhne na p.p.č. 2280/2  
v k.ú. Jablonec n.N.  Nájemné činilo  33.100,- Kč/rok.  
Nájemní smlouva byla ukončena k datu převodu vlastnického práva předmětného 
pozemku na město Jablonec n.N.  
 
Město Jablonec n.N. přenechalo část p.p.č. 2280/2  o výměře 775 m2 do podnájmu 
podnájemci společnosti PROCTUS 3 s.r.o. za účelem výstavby polyfunkčního domu 
v Lipanské ulici v k.ú. Jablonec n.N. Nájemné činí 19.375,- Kč/rok. 
 
Uzavření dodatků: 
Zastupitelstvo města usnesením č. 428/2008/A/8 ze dne 20.11.2008 schválilo a 
dne 10.3.2009 byl  uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 
292-2007-FaM/OMP ze dne 23.8.2007 a to tak, že o kolaudační rozhodnutí bude 
požádáno nejpozději do 31.10.2011.  
 
Rada města usnesením č. 46/2010/10 ze dne 11.3.2010 schválila a dne 7.9.2010 
byl uzavřen dodatek  č.1 k  nájemní smlouvě č. 337-2006-FaM/OMP ze dne 
29.9.2006 s tím, že o kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 
31.10.2011, s účinností od 1.4.2009 a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do doby převodu vlastnictví pozemků nebo do doby zániku smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-FaM/OMP.  
 
Součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-FaM/OMP je rovněž v 
článku V., písm. C) závazek města „vyvinout veškerou možnou součinnost při 
činnosti budoucího kupujícího směřující k odkoupení pozemkové parcely č. 2290/1 
v k.ú. Jablonec nad Nisou od jejího vlastníka a pozemkové parcely č. 2280/2 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou od vlastníka, kterým je Česká republika.“ 
Dále je v čl. V písm. F) smlouvy uvedeno, že „Budoucí kupující a budoucí 
prodávající se dohodli, že stávající komunikace stará Lipanská bude zachována jako 
komunikace o šířce 3,5m, s využitím  jako pěší zóna. Na základě výše uvedeného 
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budoucí prodávající odkoupí od státu část komunikace staré Lipanské v rozsahu 
vymezeném rámem (S3), dle XV. B. změny ÚP a za náklady spojené s výkupem 
komunikace následně prodá budoucímu kupujícímu zastavěnou část těchto 
pozemků budovou polyfunkčního domu. Budoucí prodávající současně požádá stát 
o bezúplatné před zbývající části  komunikace stará Lipanská“. 
Zastupitelstvo města dne 28.4.2011 usnesením č. 76/2011/2 schválilo a dne 
24.5.2011 byla uzavřena kupní smlouva smlouvu č. 2224/ULB/2011 (č. 325-2011-
OE/OMP), kterou se úplatně převádí p.p.č. 2280/9 o výměře 751 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území v katastrálním území 
Jablonec nad Nisou, obci Jablonec n.N., který byl oddělen z pozemkové parcely č. 
2280/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území 
v katastrálním území Jablonec nad Nisou, na základě geometrického plánu č. 4845-
24/2010 ze dne 6.4.2010 vypracovaným Ing. Alenou Vítovou,  z vlastnictví Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem  Rašínovo nábřeží 
390/42,128 00, Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec 
nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.312.000,- Kč. Záměr 
prodeje p.p.č.2280/9 o výměře 751 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou byl v souladu se 
zákonem o obcích č.128/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.  
 
Dne 9.8.2011 byl majetkoprávnímu oddělení zaslán dopis se žádostí o prodloužení 
smluvních termínů ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-FaM/OMP a 
dále společnost PROCTUS 3, s.r.o. požádala o jasné vymezení, kdo bude financovat 
a platit stavby související s objektem společnosti PROCTUS 3, s.r.o., na pozemcích 
města.  
Dne 15.8.2011 proběhlo jednání za účasti společnosti PROCTUS 3, s.r.o., vedení 
města a dotčených odborů MěÚ. 
Předmětem jednání byla dohoda o dalším postupu při realizaci investičního záměru 
společnosti PROCTUS 3, s.r.o. na pozemcích města dle požadavků společnosti 
uvedených v jejich žádosti, a to konkrétně: 
- požadavky na dofinancování chodníků a komunikací městem; v okolí 
polyfunkčního domu budou vybudovány na pozemcích města komunikace a tyto 
pozemky se nestanou vlastnictvím společnosti PROCTUS 3 s.r.o. - včetně možných 
variant řešení (změny materiálu a provedení)  
- podrobný časový harmonogram stavby 
- časový harmonogram kroků pro projednávání „prodloužení“ smlouvy budoucí 
kupní a smlouvy nájemní zastupitelstvem a radou města. Společnost PROCTUS 3, 
s.r.o. předložila na tomto jednání zákres stavby polyfunkčního domu do mapy 
včetně chodníků a komunikací s doplněnými výměrami jednotlivých zastavěných 
ploch s hrubým odhadem vyčíslení nákladů na jejich výstavbu. Konkrétní závěr 
z této schůzky nevzešel. 
V srpnu 2011 pak společnost PROCTUS 3, s.r.o. zaslala podrobný časový 
harmonogram stavby, návrh postupu a koordinace prací BD Lipanská, komunikace 
Nová Lipanská a rekonstrukce mostu, položkový rozpočet souhrnu nákladů na 
stavby města.  
 
Diskuse: 
Ing. Vele – požádal o rekapitulaci financí 
Ing Pavízová – podle budoucí smlouvy kupní se město zavázalo vybudovat opěrnou 
zeď a obousměrnou komunikaci Nová Lipanská a mělo by investovat 6,5 mil. Kč, 
PROCTUS se zavázal ke spoluúčasti dalších 2 mil. Kč, PROCTUS koupí pouze 
pozemky zastavěné stavbou objektu 
paní Bencová – spol. PROCTUS má zájem pouze o pozemky, na kterých bude stavět 
polyfunkční dům, protože chodníky se stavby již netýkají, nechtějí se na jejich 
zhotovení podílet i když v původní dohodě byla zahrnuta stavba chodníků 
Mgr. Tulpa – je současná výstavba v souladu s územním plánem? Vyhověli jsme 
všem požadavkům?  
Ing. Pavízová – město udělalo všechny možné kroky, aby stavba mohla započít, 
město si pronajalo pozemek části Lipanské ulice od ÚZSVM a následně ho 
podnajalo společnosti PROCTUS 3, s.r.o. 
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Mgr. Tulpa – čili neměli žádný problém začít s výstavbou 
Ing. Pavízová – ne, ze strany města jim nic nebránilo v započetí stavby 
Mgr. Tulpa – tato kauza se táhne již 4 nebo 5 let 
Ing. Voleš – čas běží, mohl by se najít i jiný investor 
Mgr. Svoboda – dříve byla spol. Proctus spolehlivá, dnes je jiná, těžší doba 
Ing. Vele – mělo by se začít stavbou opěrné zdi, na základě projektové dokumentace 
z roku 2006 byla částka vyčíslena na více než 6,5 mil. Kč 
pan Vobořil – aktuálně na 19,6 mil. Kč 
Ing. Vele – na základě předložené dokumentace od spol. PROCTUS, požadují, aby 
město zainventovalo ještě cca 4,6 mil. na stavbu chodníků. tzn. že by nás to stálo 
celkem cca 25 mil. Kč 
 
13,30 hodin přicházejí pánové Pummer a Michálek ze spol. PROCTUS 3, s.r.o. 
 
pan Pummer – projekt jsme získali v r. 2006, příprava začínala přes územní plán, 
stavební povolení, protože nemáme všechny pozemky stavbou dotčené 
zasmluvněné, banka nám nic nepůjčila. V roce 2006 jsme městu nabídli 
900 Kč/m2, po 2 letech jsme byli nuceni podepsat další smlouvu na spoluúčast při 
zhotovení komunikace. Do tohoto projektu jsme již zainvestovali značnou část 
peněz, byla nutná dlouhodobá příprava pro zahájení stavby, ale nebylo nám 
umožněno začít. V roce 2014 by stavba měla být zkolaudována, práce již měly být 
započaty, nicméně ani město ani spol. Proctus doposud nic neudělali. Jelikož jsme 
do projektu vložili spoustu peněz, požádali jsme o prodloužení termínu kolaudace. 
JUDr. Belda – upřesněte nám problém s pozemky, stavební povolení přece máte 
pan Pummer – máme budoucí kupní smlouvu na pozemky, nájemní smlouvu na 
Lipanskou ulici nemáme 
Ing. Pavízová – spol. Proctus má podnájemní smlouvu 
JUDr. Belda – každá banka se chová jinak, co od města očekáváte a za jakých 
podmínek 
pan Pummer – část stavby je na cizím pozemku – to banku nezajímá, nemá záruku. 
S bankou bylo toto projednáváno dvakrát, nicméně podmínky se v průběhu let 
zpřísňovaly. Co se týká stavby, problém vidíme s prodejem bytů, chceme dostat 
cenu pod 27 tis.Kč/m2 jinak hrozí, že nebudou prodejné – to by pro nás bylo 
likvidační. 
Ing. Vele – byli byste schopni výstavbu chodníků zafinancovat sami? 
pan Pummer – takové možnosti se bráníme, jedná se o cca 4 mil. Kč za stavbu 
samotnou, možná více. Demolice tržnice znamená 7,5 m3 suti, kterou nelze drtit na 
místě, část se může použít na chodníky v Lipanské 
Ing. Vele – takže je zde další položka za likvidaci suti? 
paní Bencová – rozpočet projektové dokumentace má zahrnuty i zásypové práce 
Ing. Vele – může se stát, že zastupitelstvo neschválí z rozpočtu města uvolnit 4,6 
mil. Kč, poradíte si s tím? 
pan Pummer – na tuto otázku nejsem schopen odpovědět 
Mgr. Tulpa – požadujete spoluúčast města ve výši 4,6 mil. Kč navíc, ve výběrovém 
řízení nic takového nepadlo 
pan Pummer – jde o komunikace na pozemcích města 
Mgr. Dlouhá – byli jste si vědomi toho, jak jste vysoutěžili? město se ve smlouvě 
zavázalo pouze k výstavbě opěrné zdi 
Ing. Vele – jsme ve stádiu sestavování rozpočtu pro rok 2012. Jak zareagujete, když 
zastupitelstvo města výstavbu komunikace za 4,6 mil. Kč neschválí? 

Mgr. Tulpa – neuvažujete o odstoupení od smlouvy? 

pan Pummer – do projektu jsme již zainvestovali peníze v řádech 1,5 - 2 milionů Kč 

JUDr. Belda – zastupitelstvo bude chtít nějaké garance, jaká bude vaše reakce na 
to, když zastupitelé peníze neodsouhlasí? 

pan Pummer – projekt jsme začali a rádi bychom ho také dokončili, ale jestliže 
najdete jiného investora, nebudeme mít problém se dohodnout 

Mgr. Tulpa – není lepší odstoupit od projektu teď, než spekulovat další 3 roky? 
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pan Pummer – v případě dostavby nemáme problém s nebytovými prostory, kdy 
jsme již jednali s potencionálními zájemci, v projektu je zároveň 75 bytů, zde by 
mohl nastat problém 

Ing. Vele – nelíbí se mi, že ve výběrovém řízení byly dány jasné podmínky a teď se 
z nich uhýbá a kladete si požadavky, chodníky bychom dělali pouze kvůli vám 

p. Pummer – zájem o výstavbu chodníků je na obou stranách, město by se tedy 
mělo také podílet 

paní Bencová – do výstavby Lipanské již město šlo s poměrně velkou finanční účastí 

pan Bartel – jaká je zastavěná – užitná plocha? 

pan Pummel – předpokládaná zastavěná plocha je 2,5 tis. m2 

pan Vobořil – podobný scénář bude i na jednání zastupitelstva, rizika jsou značná, 
materiály od vás jsou dostačující, nicméně bude třeba vaše účast na jednání ZM 

 

13,55 odcházejí pánové Pummer a Michálek 

 

JUDr. Belda – nemáme před sebou přesné znění smluv, zda můžou při odstoupení 
od smlouvy uplatňovat náhradu či ne, jistě by požadovali kompenzaci za vložené 
finanční prostředky, jestliže prokážou, že jsme něco nesplnili. Ukončení projektu je 
menší riziko, než do projektu investovat další miliony. 

Ing. Vítová – jestliže chtějí byty prodávat za 27 tis.Kč/m2, tak 50ti metrový byt vyjde 
na 1,35 mil. Kč, což je na území města Jablonce n.N. neprodejné 

pan Topol – vědí, že projekt nebude výdělečný, přesto mám pocit, že by projekt rádi 
dokončili 

Ing. Vítová – v r. 2014 nastane stejná situace 

pan Bartel – město sice získá 2 mil Kč za pozemky, ale cca 20 mil Kč musí 
investovat, je to nevýhodná rovnice 

Mgr. Tulpa – pokud bychom v místě tržnice udělali parkovací místa či garáže, byla 
by to pro město levnější varianta 

JUDr. Belda – to, že se nedohodli s bankou je jejich záležitost 

Ing. Vele – může to být jen zástupný problém 

JUDr. Belda – v případě, že nesplní podmínky smlouvy, můžeme smluvní vztah 
ukončit 

Ing. Vele – na PROCTUSem zaslanou žádost musíme nějakým způsobem reagovat 

pan Vobořil – pro jednání zastupitelstva bude zpracován doplňující materiál 
finančních rizik pro město 

JUDr. Belda – mohla by zaniknout vymahatelná povinnost  

pan Topol – co je přesně v žádosti 

Ing. Pavízová – žádost o prodloužení termínu a vymezení, kdo bude financovat 
stavby související s objektem spol. Proctus 

Mgr. Tulpa – výbor doporučí nějakou variantu, vyžádejme vyjádření právního 
oddělení a předložme zastupitelstvu, zastupitelé se mohou rozhodnout i jinak než 
doporučí výbor 

Ing. Vele – mělo by být projednáno i ve finančním výboru, dávám návrh ve znění: 
výbor pro hospodaření s majetkem města projednal žádost o prodloužení smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní na výstavbu....Vzhledem k finančnímu požadavku investora 
na vybudování komunikace a chodníku ve výši ...mil. Kč doporučuje výbor 
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rozhodnout Zastupitelstvo města s přihlédnutím k finančním možnostem rozpočtu 
města pro roky 2012 a 2013 

Mgr. Svoboda – nedoporučuji říkat zásadní ne projektu 

JUDr. Belda – může se k tomu vyjádřit i právní oddělení, termín kolaudace nebude 
splněn a tím i podmínky smlouvy 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o prodloužení termínu smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-FaM/OMP ze dne 23.8.2007, a to podání 
žádosti o kolaudaci objektu do 30.9.2014 a nevyhovět žádosti o prodloužení 
smlouvy nájemní č. 337-2006-FaM/OMP ze dne 29.9.2006 do 30.9.2014. 
 
Výbor doporučuje pro jednání zastupitelstva města doplnit důvodovou zprávu 
o ekonomický rozbor stavby komunikace Nová Lipanská, včetně chodníků a 
právní rozbor smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-FaM/OMP ze dne 
23.8.2007, zejména posouzení důsledků pro město, jestliže nebude 
prodloužen termín podání žádosti o kolaudační rozhodnutí.  
 
Hlasování: 9,0,1 
 
 
2. ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 575-2008-FaM/OMP ze dne 
8.9.2009 a smlouvy nájemní č. 660-2008-FaM/OMP ze dne 17.10.2008 se 
společností AB stavební s.r.o. 
Společnost AB stavební s.r.o., IČ 615 35 397, se sídlem Pivovarská 17, Jablonec n. 
N. byla jediným zájemcem o koupi pozemku p.p.č. 338/7 o výměře 816 m2 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou. Pozemek je zastavitelný v plochách „S2“, nachází se pod úrovní 
komunikace a výstavbu na něm podmínil ÚÚP zastavovací studií vytvořenou 
autorizovaným projektantem a to z důvodu návaznosti na okolní objekty. 
Při výběrovém řízení společnost uvedla, že chce pozemek koupit za účelem výstavby 
polyfunkčního domu, ve kterém by v prvním nadzemním podlaží byly 2 obchody a 
technické zázemí prodejen ve 2.-4. podlaží plánují výstavbu 11 bytových jednotek. 
Nad kanceláří bude terasa, která bude sloužit vlastníkům bytových jednotek. 
V podzemním podlaží, které bude přístupné z ul. V Aleji budou vybudovány 
podzemní garáže, parkoviště k obchodu a technické zázemí k objektu. Polyfunkční 
dům mají zájem vystavět ve vlastní režii a byty následně nabídnou k odkupu 
jednotlivým vlastníkům. Investici na výstavbu počítají ve výši cca 34,7 mil. Kč a 
hradit ji budou úvěrem od ČSOB, a.s. 
Pozemek chtějí koupit formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že o územní 
rozhodnutí bude požádáno do 31. 12. 2008, o stavební povolení bude zažádáno 
bude do 30. 6. 2009 a o kolaudační rozhodnutí bude požádáno do 30. 9. 2012. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o problematický pozemek, který sousedí s objektem 
Pražská 92, na který bude nový objekt napojen, objekt Pražská 92 je ve vlastnictví 
15 vlastníků, žádá společnost AB stavební s.r.o. nájemné po dobu příprav ve výši 
20,- Kč/m2 a rok. 
Cenu nabízí ve výši 550,- Kč/m2, tj. celkem 448.800,- Kč 
 
Uzavření smluv: 
Zastupitelstvo města dne 29.5.2008, usnesením č.  305/2008/A/10 schválilo a dne 
8.9. 2008 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 575-2008-FaM/OMP 
na prodej p.p.č. 338/7 o výměře 816 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby 
bytového domu se službami se společností AB stavební, s.r.o., IČ 61535397, se 
sídlem Pivovarská 17, Jablonec n. N., za cenu 550,- Kč/m2, tj. celkem 448.800,- Kč 
s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2008, o stavební 
povolení bude zažádáno nejpozději do 30. 6. 2009 a o kolaudační rozhodnutí bude 
požádáno nejpozději do 30. 9. 2012.  
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Rada města dne 28.8.2008, unesením č. 152/2008/A/1 schválila a dne 17.10.2008 
byla uzavřena nájemní smlouva č. 660-2008-FaM/OMP na dobu určitou do doby 
podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s tím, že po dobu příprav bude 
nájemné stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- 
Kč/m2/rok. 
 
Uzavření dodatků: 
Společnost AB stavební, s.r.o. požádala a zastupitelstvo města dne 29.1.2009, 
usnesením č.  478/2009/5 schválilo a dne 14.9.2009 byl uzavřen dodatek č. 1 ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 575-2008-FaM/OMP a to tak, že o územní 
rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2010, o stavební povolení bude 
požádáno nejpozději do 30. 6. 2011 a o kolaudační souhlas bude požádáno 
nejpozději do 30. 9. 2014. V ostatních bodech se smlouva nemění. 

 
Rada města dne 12.2.2009, unesením č. 28/2009/A/7 schválila a dne 14.9.2009 
byl uzavřen dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 660-2008-FaM/OMP, do doby 
podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s tím, že po dobu příprav bude 
nájemné stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- 
Kč/m2/rok. 
 
Společnosti AB stavební s.r.o. byl majetkoprávním oddělením dne 14. 11. 2010 
zaslán dopis s upozorněním na blížící se termín podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí na stavbu bytového domu se službami na p.p.č. 338/7 v k.ú. Jablonec  
n.N., a to do 31.12.2010.  Společnost AB stavební s.r.o. byla upozorněna, že pokud 
nebude v daném termínu žádost o vydání územního rozhodnutí podána nebo 
nebude požádáno o prodloužení daného termínu, není město Jablonec n.N. dle čl. 
IV., odst. B) smlouvy o smlouvě budoucí kupní povinno uzavřít vlastní kupní 
smlouvu. Na tuto výzvu společnost AB stavební s.r.o. nereagovala. 

Stavebním úřadem bylo dne 15. srpna 2011 sděleno, že společnost AB 
stavební s.r.o. nepodala žádost o vydání územního rozhodnutí.  
 
Diskuse: 
Ing. Pavízová – jeden smluvní termín propadl, vlastní kupní smlouva se nebude 
uzavírat. Je potřeba naformulovat usnesení tak, aby smlouva nepokračovala, 
porušili 2 termíny a není vhodné pokračovat 
JUDr. Belda – nechal bych to stát 
Mgr. Svoboda – smlouva zaniká? 
JUDr. Belda – budoucí smlouva je mrtvá pro nesplnění podmínek 
sl. Lelková – spol. AB stavební ani nepodala žádost o prodloužení termínů 
Ing. Pavízová – má tedy město zájem o spolupráci i když smluvní partner neplní 
podmínky? 
Ing. Vele – formuluji závěr výboru: výbor bere na vědomí zánik závazku vzhledem 
k nesplnění termínu a doporučuje Radě města ukončit nájemní smlouvu 
 
Návrh majetkoprávního oddělení: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje zastupitelstvu 
města schválit ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 575-2008-FaM/OMP ze 
dne 8.9.2008, uzavřenou se společností AB stavební, s.r.o., IČ 61535397, se sídlem 
Pivovarská 17, Jablonec n. N., a to dohodou. 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje radě města 
schválit ukončení nájemní smlouvy č. 660-2008-FaM/OMP ze dne 17.10.2008 
uzavřenou se společností AB stavební, s.r.o., IČ 61535397, se sídlem Pivovarská 17, 
Jablonec n. N., a to dohodou. 
 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
zastupitelstvu města vzít na vědomí zánik závazku smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní č. 575-2008-FaM/OMP ze dne 8.9.2008, uzavřenou se 
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společností AB stavební, s.r.o., IČ 61535397, se sídlem Pivovarská 17, 
Jablonec n. N. vzhledem k nesplnění smluvního termínu. 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje radě 
města ukončit nájemní smlouvu č. 660-2008-FaM/OMP ze dne 17.10.2008 
uzavřenou se společností AB stavební, s.r.o., IČ 61535397, se sídlem 
Pivovarská 17, Jablonec n. N. 
 
Hlasování: 9,0,1 
 
 
3. ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 245-2010-FaM/OMP ze dne 
27.4.2010 a smlouvy nájemní č. 246-2010-FaM/OMP ze dne 27.4.2010 se 
společností ISI spol. s r.o. 
Společnost ISI spol. s r.o. IČ 41192125, zastoupená Ing. Arch. Orlinem Ilinčevem, 
se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - Michle byla jediným zájemcem o koupi 
pozemku. Při výběrovém řízení uvedla, že chce pozemek koupit za účelem výstavby 
dvou bytových domů s nebytovými komerčními prostory ve spodních patrech (ve 
svahu). Celkovou investici počítají ve výši cca 80 mil Kč. Náklady chtějí hradit 
kombinací privátních zdrojů a hypotečních prostředků. Pozemek chtějí koupit 
k nabytí právní moci územního souhlasu. Přípravné práce počítají v rozmezí 1-1,5 
roku, výstavbu počítají dokončit do konce roku 2010. Cenu vzhledem ke složitosti 
terénu, nabízí ve výši 350,- Kč/m2. Objekty budou mít 4 obytná podlaží. Garážování 
plánují v suterénu objektu. Projekt navrhuje u nadzemních podlaží objektů 
převážně bytovou funkci, doplněnou o nebytové plochy, využité dle potřeb služeb 
města a poptávky v průběhu zpracování dokumentace a u podzemních podlaží 
parkování. Společnost ISI, spol. s r.o. souhlasí se zřízením věcného břemene práva 
přístupu a příjezdu přes p.p.č. 239/2 pro vlastníka p.p.č. 239/17 vše v k.ú. 
Jablonec n. N. 
 
Uzavření smluv: 
Zastupitelstvo města dne 29.5.2008, usnesením č.  305/2008/A/9  schválilo 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 239/2 o výměře 3818 
m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby dvou bytových domů společnosti ISI, 
spol. s r.o. IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - Michle za cenu 350,- 
Kč/m2, tj. celkem 1.336.300,- Kč s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno 
nejpozději do 30.6.2009, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 
31.12.2009 a o kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30.11.2011. 
  
Rada města dne 28.8.2008, unesením č. 152/2008/A/15 schválila uzavření 
nájemní smlouva na dobu určitou do doby požádání o vydání kolaudačního 
rozhodnutí, nejpozději však do 30.11.2011. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok 
s tím, že v případě nedodržení termínu žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí 
bude nájemné zpětně dopočítáno do výše 35,- Kč/m2/rok.  
 
Po té, co zastupitelstvo a rada města schválily výše uvedená usnesení, společnost 
ISI spol. s r.o., podala žádost o posunutí termínů podání žádostí o vydání správních 
rozhodnutí, kterou zdůvodnila tím, že v průběhu zpracování dokumentace pro 
územní rozhodnutí se po konzultacích s odbory městského úřadu resp. stavebního 
úřadu změnila dílčím způsobem hmotová a dispoziční koncepce výstavby dvou 
bytových domů s komerční funkcí. 
Nové termíny navrhuje tak, že o vydání územního rozhodnutí bude požádáno 
do 30.6.2010, o vydání stavebního povolení bude požádáno do 30.6.2011 a o vydání 
kolaudačního souhlasu bude požádáno do 31.12.2013. 
Záměr společnosti ISI, spol.s r.o. se s dílčími úpravami shoduje v náplni obou 
bytových objektů s koncepcí, prezentovanou při výběrovém řízení na koupi 
pozemků. 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 19. 1. 2010 doporučil zastupitelstvu 
města schválit změnu usnesení č. 305/2008/A/9 ze dne 29. 5. 2008 a to tak, že 
doporučil schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 
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239/2 o výměře 3818 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby dvou bytových 
domů společnosti ISI, spol. s r.o. IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - 
Michle za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 1.336.300,- Kč s tím, že o územní 
rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30.6.2010, o stavební povolení bude 
požádáno nejpozději do 30.6.2011 a o kolaudační souhlas bude 
požádáno nejpozději do 31.12.2013 s tím, že zároveň se smlouvou budoucí kupní 
bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví 
k pozemku nebo do odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nejpozději 
však do 31.12.2013. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok s tím, že v případě 
nedodržení termínu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude nájemné zpětně 
dopočítáno do výše 35,- Kč/m2/rok a řešení problematiky vyplývajících věcných 
břemen. 
 
Zastupitelstvo města na svém 31. jednání dne 28. 1. 2010 předložený bod 
projednalo a doporučilo, aby problematiku opětovně projednal výbor pro 
hospodaření s majetkem města.  
 
Zastupitelstvo města dne 25.2.2010 schválilo změnu usnesení č. 305/2008/A/9 ze 
dne 29. 5. 2008 a to tak, že schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 
prodej p.p.č. 239/2 o výměře 3818 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby 
dvou bytových domů společnosti ISI, spol. s r.o. IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 
1413, Praha 4 - Michle za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 1,336.300,- Kč s tím, že o 
územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30.6.2010, o stavební povolení 
bude požádáno nejpozději do 30.6.2011 a o kolaudační souhlas bude 
požádáno nejpozději do 31.12.2013 s tím, že zároveň se smlouvou budoucí kupní 
bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví 
k pozemku nebo do odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nejpozději 
však do 31.12.2013. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok s tím, že v případě 
nedodržení termínu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude nájemné zpětně 
dopočítáno do výše 35,- Kč/m2/rok a řešení problematiky vyplývajících věcných 
břemen. 
 
Rada města dne 11.3.2010 schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
p.p.č.239/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou  společnosti ISI, s spol. s r.o., Vokáčova 
1413/9, Praha 4, IČ 41192125 a to, na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví 
k pozemku nebo do odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nejpozději 
však do 31.12.2013. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok s tím, že v případě 
nedodržení termínu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude nájemné zpětně 
dopočítáno do výše 35,- Kč/m2/rok. 
 
Obě smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 245-2010-FaM/OMP a smlouva 
nájemní č. 246-2010-FaM/OMP byly uzavřeny dne 27.4.2010. 
 
Během stavebního řízení se objevila nová skutečnost a to, že účastníci územního 
řízení (vlastníci sousedních nemovitostí) upozornili, že se na předmětném pozemku 
nacházejí podzemní kryty z druhé světové války. Město o existenci krytů do té doby 
nevědělo, proto byla svolána schůzka s účastí jednatele společnosti pana Ing. 
Arch.Ilinčeva, starosty města Ing. Petra Beitla a místostarosty Ing. Miloše Veleho. 
Obě strany se dohodly, že město nechá vyhotovit geofyzikální průzkum pozemku 
pro posouzení výskytu podzemních prostor. V červnu 2011 geofyzikální průzkum 
skutečně prokázal výskyt podzemních prostor. 
Dne 8.9.2011 proběhlo jednání pana Ilinčeva a pana starosty s tím, že společnost 
ISI s.r.o. s přihlédnutím k závěrům průzkumu oznámila, že nebude pokračovat 
v záměru výstavby bytových domů na daném pozemku. Pan Ilinčev sdělil, že 
investice vynaložené na přípravu dokumentace stavby a další náklady představují 
částku cca 800 tisíc Kč. Tyto náklady nebude po městu požadovat. 
Dopisem ze dne 12.9.2011 žádá společnost ISI spol. s r.o. o ukončení smluvních 
vztahů vzhledem k tomu, že ve smlouvě budoucí kupní je obsaženo prohlášení, že 
na předmětném pozemku „neváznou …..jiné právní závady“ Takové prohlášení není 
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v případě již prokázané existence podzemních krytů možno pravdivě učinit, protože 
existence krytu nepochybně je „jinou právní vadou“ a zároveň požaduje vrácení 
finančních prostředků, které společnost dosud městu Jablonec nad Nisou uhradila 
v souvislosti s plánovanou investiční výstavbou. Jedná se o část kupní ceny, která 
byla uhrazená jako kauce před schválením prodeje pozemku zastupitelstvem města 
ve výši 66.815,-Kč a nájemné včetně složené kauce ve výši 19.090,-Kč. Celková 
částka činí 85.905,-Kč.  
 
Diskuse: 
JUDr. Belda – ukončení zvláštní dohodou 
Mgr. Svoboda – budou kryty nějak dále využívány? 
 
Návrh: 
1. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
zastupitelstvu města schválit ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
č. 245-2010-FaM/OMP ze dne 27.4.2010 uzavřenou se společností ISI, spol. 
s r.o. IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 – Michle, a to 
dohodou. 
 
2. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
radě města schválit ukončení nájemní smlouvy č. 246-2010-FaM/OMP ze dne 
27.4.2010 uzavřenou se společností ISI, spol. s r.o. IČ 41192125, se sídlem 
Vokáčova 1413, Praha 4 – Michle, a to dohodou s tím, že bude vráceno 
uhrazené nájemné včetně složené kauce ve výši 19.090,-Kč.  
 
3. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
vrácení kauce ve výši 66.815,-Kč, která byla uhrazena jako část kupní ceny. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
4. ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 830-2008-FaM/OMP ze dne 
16.3.2009 a smlouvy nájemní č. 49-2009-FaM/OMP ze dne 13.5.2009 
se společností Kamenná s.r.o. 
Nabídku na investiční výstavbu v této lokalitě předložila společnost Kamenná s.r.o., 
IČ 28670337, se sídlem Pražská 1419/96, Jablonec n.N. Na pozemcích chce 
společnost vystavět bytový dům s komerčními prostory  a podzemními garážemi. 
Objekt bude navržen s ohledem na požadavek dosažení nízkoenergetických 
parametrů. Objekt by měl představovat 5 nadzemních podlaží, 2 podzemní, 
půdorysné rozměry 29,0 x 18,0m.  
I.NP.  
V místě stávajícího sjezdu je zachován průjezd do dvorů sousedních objektů a  
v průjezdu je navržen vjezd do I.PP.  
Ve střední části hlavní vstup do centrální chodby se schodištěm a výtahem do všech 
podlaží (2x podzemní a 5x nadzemní). Ostatní prostory I.NP. jsou pro komerční 
využití (obchody) se vstupy ze stávajícího chodníku. Zásobování komerčních prostor 
lze pouze z ul. Kamenná.  
I. PP.  
Dvousměrný vjezd - výjezd ze sjezdu do dvora, podlaží dispozičně nedělené, pouze 
sloupy konstrukce objektu. Využití celé plochy pro parkování, součástí je schodiště 
a výtah do všech podlaží. 
II. PP. 
Dvousměrný vjezd - výjezd ze dvora – z úrovně upraveného terénu. Podlaží 
dispozičně nedělené, pouze sloupy konstrukce objektu. Využití celé plochy pro 
parkování, součástí je schodiště a výtah do všech podlaží. 
II. a III.NP.  
Samostatný vstup do II. a III.NP. s bytovými jednotkami velikosti 1+kk, společná 
chodba a výtah se schodištěm. 
Ve IV. A V. NP.  
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Jsou větší bytové jednotky (převažují 2+kk) s lodžií resp. balkony. Přístup opět 
z centrální chodby s výtahem a schodištěm. 
Technické zázemí pro každé podlaží v místnosti u výtahu. 
 
Počet bytových jednotek 1+kk                    20 jednotek 
Počet bytových jednotek 2+kk                      8 jednotek 
Plocha komerčních prostor                               440 m2 
Počet parkovacích míst                                  28 os.aut 
Zastavěná plocha                                             522 m2 
Užitná plocha objektů                                     3100 m2 
Obestavěný prostor objektů                          10100 m3 
 
Zahájení stavby :    jaro 2009 ( je závislé na získání stavebního povolení ) 
Dokončení stavby : léto 2010 
 
Návrh kupní ceny : 
Pozemek  p.č. 8/12 – 625 m2                        cena 625.000,- Kč   
Pozemek p. č. 8/1 – 420 m2                          cena   42.000,- Kč  
Cena celkem                                                 667.000,- Kč 
Navržená cena za p.p.č. 8/1 je 100,- Kč za m2 z důvodu, že se jedná o společný 
vjezd i do dalších objektů a nebude využit jen ke stavbě. Bude se muset investovat 
do zřízení komunikace v celé ploše a společnost počítá s úpravou komunikace 
z vlastních finančních zdrojů, bez finanční spoluúčasti města. Pro nově stavěný 
objekt by stačilo zhruba 80 m2 zpevněné plochy. 
 
Uzavření smluv: 
Zastupitelstvo města dne 25.9. 2008, usnesením č. 379/2008/3 schválilo a dne 
16.3.2009 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 830-2008-FaM/OMP 
na prodej p.p.č. 8/12 o výměře 625 m2 za cenu 1000,- Kč/m2 a p.p.č. 8/1 o výměře 
420 m2 za cenu 100,- Kč/m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. tj. celkem 667.000,- Kč 
za účelem investiční výstavby se společností Kamenná s.r.o., IČ 28670337, se 
sídlem Pražská 1419/96,  Jablonec n. N. s tím, že o územní rozhodnutí bude 
zažádáno nejpozději do 31.3.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 
31.10.2009 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.12.2010.  
 
Rada města dne 4.12.2008, usnesením č. 239/2008/8 schválila a dne 13.5.2009 
byla uzavřena nájemní smlouva č. 49-2009-FaM/OMP s tím, že o územní 
rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.3.2009, o stavební povolení bude 
zažádáno nejpozději do 31.10.2009 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno 
nejpozději do 31.12.2010. Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude 
uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31.12.2010. V případě nedodržení výše 
uvedených termínů bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok. 
 
Uzavření dodatků: 
Společnost Kamenná s.r.o požádala a zastupitelstvo města dne 26.3.2009 
usnesením č. 525/2009/A/3 schválilo a dne 26.7.2010 byl uzavřen dodatek  č. 1 ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 830-2008-FaM/OMP a to tak, že o územní 
rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 3. 2011, o stavební povolení bude 
požádáno nejpozději do 31. 10. 2011 a o kolaudační souhlas bude požádáno 
nejpozději do 31. 12. 2012.  
 
Rada města dne 9.4.2009 usnesením č. 69/2009/A/6 schválila a dne 9.7.2010  byl 
uzavřen dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 49-2009-FaM/OMP a to tak, že o 
územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 3. 2011, o stavební povolení 
bude požádáno nejpozději do 31. 10. 2011 a o kolaudační souhlas bude požádáno 
nejpozději do 31. 12. 2012.  
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Společnosti Kamenná s.r.o. byl majetkoprávním oddělením dne 21.4.2011 zaslán 
dopis s upozorněním, že do 31.3.2011 měla společnost podat žádost o vydání 
územního rozhodnutí na stavbu objektů na p.p.č. 8/12 a p.p.č. 8/1, vše v k.ú. 
Jablonec n.N. Společnost Kamenná s.r.o. byla upozorněna, že uplynul termín 
podání žádosti o územní rozhodnutí a v případě pokud byla  žádost v daném 
termínu podána je nutné toto sdělit majetkoprávnímu oddělení do 10.5.2011, 
v opačném případě není město Jablonec n.N. dle čl. IV., odst. B) smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní povinno uzavřít vlastní kupní smlouvu. Na tuto výzvu společnost 
Kamenná s.r.o. nereagovala. 
 
Stavebním úřadem bylo dne 23. srpna 2011 sděleno, že společnost Kamenná  
s.r.o. nepodala žádost o vydání územního rozhodnutí. 
 
Návrh majetkoprávního oddělení:   
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje zastupitelstvu 
města schválit ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 830-2008-FaM/OMP ze 
dne 16.3.2009 uzavřenou se společností Kamenná s.r.o., IČ 28670337, se sídlem 
Pražská 1419/96,  Jablonec n. N., a to dohodou. 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje radě města 
schválit ukončení nájemní smlouvy č. 49-2009-FaM/OMP ze dne 13.5.2009 
uzavřenou se společností Kamenná s.r.o., IČ 28670337, se sídlem Pražská 1419/96,  
Jablonec n. N., a to dohodou. 
 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
zastupitelstvu města vzít na vědomí zánik závazku smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní č. 830-2008-FaM/OMP ze dne 16.3.2009 uzavřenou se 
společností Kamenná s.r.o., IČ 28670337, se sídlem Pražská 1419/96,  
Jablonec n. N.vzhledem k nesplnění smluvního termínu. 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje radě 
města ukončit nájemní smlouvu č. 49-2009-FaM/OMP ze dne 13.5.2009 
uzavřenou se společností Kamenná s.r.o., IČ 28670337, se sídlem Pražská 
1419/96,   Jablonec n. N. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
5. ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 189-2008-FaM/OMP ze dne 
17.6.2008 se společností EUROCZECH společnost s ručením omezeným 
Jedná se o prodej pozemků p.p.č.759, p.p.č.760, p.p.č.730, p.p.č.773, p.p.č.772/1, 
p.p.č.1745, p.p.č.1746 vše v k.ú. Proseč nad Nisou o celkové výměře 42 280 m2. 
Nabídku na investiční výstavbu v této lokalitě zaslali dva uchazeči. 

a) EUROCZECH 
• výstavba 180 – 200 bytových jednotek 
• 21 rodinných domů, 5x 5tipodlažní, 6x 3podlažní, mateřská škola, 

dům pro seniory, občanská vybavenost 
• dokončení bytového komplexu do 31.10.2010 
• kupní cena: 9.000.000,- Kč 
• možnost napojení bytových domů na CZT 
• investor počítá s vybudováním kompletní dopravní infrastruktury a 

inženýrských sítí 
 
b) EKKY DEVELOPMENT (SEN PROPERTY) 

• výstavba 200 bytových jednotek 
• 8x 4podlažní obytný dům, 21 rodinných domů - dvojdomy, 200 

garážových stání, občanská vybavenost, sportovní a relaxační plochy 
• dokončení bytového komplexu do 31.10.2010 
• kupní cena: 7.610.400,- Kč 
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• možnost napojení bytových domů na CZT 
 
Uzavření smlouvy: 
Zastupitelstvo města dne 31.1.2008, usnesením č. 224/2008/1 schválilo a dne 
17.6.2008 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 189-2008-FaM/OMP 
na prodej pozemků p.p.č. 759, p.p.č. 760, p.p.č. 730, p.p.č. 773, p.p.č. 772/1, 
p.p.č. 1745, p.p.č. 1746  vše v k.ú. Proseč nad Nisou o celkové výměře 42 280 m2 

za účelem investiční výstavby dle předložené studie se společností EUROCZECH 
společnost s ručením omezeným, IČ 10426558, se sídlem Masarykova 522/12, 
460 01 Liberec 1 za cenu 9 mil. Kč s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno 
nejpozději do 31.10.2008, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději 
do 31.12.2008 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.10.2010. 
 

Uzavření dodatků:   
Společnost EUROCZECH společnost s ručením omezeným požádala a zastupitelstvo 
města ze dne 23.4.2009, usnesením č. 552/2009/A/7 schválilo a dne 3.9.2009 byl  
uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 189-2008-FaM/OMP 
uzavřené dne 17. 6. 2008 se společností EUROCZECH společnost s ručením 
omezeným, IČ 10426558, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec a to tak, že 
o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30. 6. 2009, o stavební povolení 
bude požádáno nejpozději do 31.12.2009 a o vydání kolaudačního souhlasu bude 
požádáno nejpozději do 31. 12. 2011.  
 

Dále společnost EUROCZECH společnost s ručením omezeným požádala a 
zastupitelstvo města ze dne 22.4.2010, usnesením č. 816/2010/A/6 schválilo a dne 
15.6.2010 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 189-
2008-FaM/OMP uzavřené dne 17. 6. 2008 se společností EUROCZECH společnost 
s ručením omezeným, IČ 10426558, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01, Liberec 
a to tak, že o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 30.9.2010 a o vydání 
kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 31.12. 2013.  
Společnosti EUROCZECH společnost s ručením omezeným byl majetkoprávním 
oddělením dne 19.11.2010 zaslán dopis s upozorněním, že do 30.9.2010 měla 
společnost podat žádost o vydání stavebního povolení na stavbu objektů na p.p.č. 
759, p.p.č. 760, p.p.č. 730, p.p.č. 773, p.p.č. 772/1, p.p.č. 1745, p.p.č. 1746  vše 
v k.ú. Proseč nad Nisou. Společnost EUROCZECH společnost s ručením omezeným 
byla upozorněna, že uplynul termín podání žádosti o vydání stavebního povolení a 
v případě pokud byla  žádost v daném termínu podána je nutné toto sdělit 
majetkoprávnímu oddělení, v opačném případě není město Jablonec n.N. dle čl. IV., 
odst. B) smlouvy o smlouvě budoucí kupní povinno uzavřít vlastní kupní smlouvu. 
Na tuto výzvu společnost EUROCZECH společnost s ručením omezeným 
nereagovala. 
 
Stavebním úřadem bylo dne 15. srpna 2011 sděleno, že společnost 
EUROCZECH společnost s ručením omezeným nepodala žádost o vydání 
stavebního povolení. 
 
Návrh majetkoprávního oddělení:  Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. 
října 2011 doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní č. 189-2008-FaM/OMP ze dne 17.6.2008 uzavřenou se společností 
EUROCZECH společnost s ručením omezeným, IČ 10426558, se sídlem Masarykova 
522/12, 460 01 Liberec 1, a to dohodou. 
 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – není ve smlouvě závazek vybudovat ve spolupráci s městem 
infrastrukturu 
Ing. Pavízová – smlouvu zpracovávalo oddělení právní a veřejných zakázek, ne 
majetkoprávní oddělení 
Mgr. Svoboda – komunikovali jste s nimi? 
Ing. Pavízová – zasílali jsme upozornění na končící termíny, společnost nereagovala, 
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čekáme, že se jednotlivé společnosti ještě ozvou, když budou reagovat na stanovisko 
VHMM 
Mgr. Tulpa – v minulosti byly problémy mezi těmito společnostmi 
Mgr. Svoboda – jedná se o konkurenci 
Ing. Vele – nebyla tam vazba na infrastrukturu?, odložme tento bod na příští 
jednání výboru 
Mgr. Svoboda – neschvalujme úkon a berme na vědomí 
Ing. Pavízová – je zahrnuto v ÚP, stavební povolení není 
Ing. Vele – odkládáme tento bod na příští jednání 
 
Členové výboru se shodli na projednání tohoto bodu v následujícím zasedání 
výboru. 
 
 
6.  ukončení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 971-2008-
FaM/OMP ze dne 30.1.2009 se společností EUBE, a.s. 
O koupi výše uvedeného pozemku za účelem zástavby proluky polyfunkčním 
domem požádala společnost EUBE, a.s., IČ 25110586, se sídlem Kateřinská 13, 
Praha 2.  
Na pozemku chce společnost vystavět bytový dům s komerčními prostory a 
podzemními garážemi. Jedná se o projekt, který počítá se zástavbou proluky na 
Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Proluka se nachází mezi Horním náměstím a 
ulicí Máchova. Ze severní a jižní strany je proluka ohraničena stávající zástavbou. 
Navržený stavební objekt zahrnuje plochy pro bydlení jako svou hlavní náplň, dále 
pak obchodní plochy přístupné z Horního náměstí. 
Koncept zástavby respektuje limit daný hranicí p.p.č. 119/1. Následkem tohoto 
vymezení je na straně do Horního náměstí navržen pětipodlažní objekt, výškově 
navazující na sousední secesní dům. Šířka parcely činí cca 10 m, směrem 
k severnímu sousedovi se nový dům obrací štítovou stěnou. 
Směrem z Máchovy ulice je navržen třípodlažní objekt. Objekty jsou spojeny 
společným suterénem, přístupným vjezdem z Máchovy ulice. Prostor vnitrobloku 
bude parkově upraven, na střeše suterénu bude provedena zahradní úprava.  
1. PP - hromadná garáž s kapacitou 20 míst, 2 komunikační jádra 
1. NP - obchodní plochy Horního náměstí, 3 bytové jednotky, 2 komunikační jádra 
2.-3. NP -  4+4 bytové jednotky, 2 komunikační jádra 
4.-5. NP – 1+1 bytová jednotka, 1 komunikační jádro 
 
Celková plocha stavebního místa  - 795 m2 

Zastavěná plocha nadzemními garážemi - 481 m2 
Plocha zeleně na terénu - 87 m2 
Plocha zeleně na konstrukci - 200 m2 
Procento zeleně 36% 
Podlažnost 3-5 NP. 
 
Uzavření smlouvy: 
Zastupitelstvo města dne 18.12.2008, usnesením č. 459/2008/A/21 schválilo a 
dne 30.1.2009 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 971-2008-
FaM/OMP na prodej p.p.č. 119/1 o výměře 795 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem 
investiční výstavby dle předložené studie se společností EUBE, a.s., IČ 25110586, 
se sídlem Kateřinská 13,  Praha 2 za cenu 1.050,- Kč/m2 tj. celkem 834.750,- Kč 
s tím, že budoucí kupující se zavazuje podat návrh na zahájení územního řízení 
do 31.7.2009, nejpozději do 60 dnů od právní moci územního rozhodnutí podat 
žádost o vydání stavebního povolení a po jeho právní moci nejpozději do 18 měsíců 
požádat o kolaudační rozhodnutí s tím, že budoucí kupující zažádá o kolaudační 
rozhodnutí nejpozději do 31.12.2012. 
Ve lhůtě 30 dnů po právní moci stavebního povolení na stavby Projektu na 
p.p.č.119/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou je budoucí kupující oprávněn podat výzvu, 
na základě které bude uzavřena kupní smlouva na prodej p.p.č.119/1 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou, přičemž budoucí kupující je i dále zavázán k dodržení 
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podmínek a termínů vyplývajících ze Smlouvy budoucí kupní.  
Po dobu trvání smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude předmětná parcela 
p.p.č.119/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pronajata budoucímu kupujícímu 
za vzájemně dohodnutou částku ve výši 10.000,-Kč.  
 
 

Stavebním úřadem dne 10.11.2010 bylo sděleno, že společnost EUBE a.s. 
podala žádost o vydání územního rozhodnutí dne 31.7.2009. Vzhledem 
k tomu, že žádost nebyla doložena veškerými doklady bylo územní řízení 
přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění žádosti s posledním termínem do 
31.10.2010. Protože žádost nebyla doplněna bylo územní řízení zastaveno.  
Dle výpisu z insolventního rejstříku je společnost v konkursu od 26.11.2010.  
 
Návrh majetkoprávního oddělení:  Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. 
října 2011 doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 971-2008-FaM/OMP ze dne 30.1.2009 uzavřenou se 
společností EUBE, a.s., IČ 25110586, se sídlem Kateřinská 13, Praha 2, a to 
dohodou. 
 
Diskuse: 
Ing. Vele – nájem neměli? 
Ing. Pavízová – platili nájemné jednorázově ve výši 10 tis. Kč po celou dobu nájmu, 
placení nájemného je součástí budoucí smlouvy kupní 
 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
zastupitelstvu města vzít na vědomí zánik závazku smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní č. 971-2008-FaM/OMP ze dne 30.1.2009 uzavřenou se 
společností EUBE, a.s., IČ 25110586, se sídlem Kateřinská 13, Praha 2, 
vzhledem k nesplnění smluvního termínu. 
 
Hlasování:10,0,0 
 
 
7. ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 829-2008-FaM/OMP ze dne 
20.4. 2009  a smlouvy nájemní č. 48-2009-FaM/OMP ze dne 20.4. 2009 
se společností Realitní kancelář CENTRUM, s.r.o. 
Nabídku na investiční výstavbu v této lokalitě předložila Realitní kancelář 
CENTRUM, s.r.o., IČ 25456342, se sídlem Mírové nám. 492/11, Jablonec n. N. 
Pozemky pro realizaci komplexu se nacházejí v části obce Jablonce nad Nisou, čtvrti 
Rýnovice v ulici Na Samotě, na volném nezastavěném pozemku. Pozemek je svažitý 
a je znehodnocen velkým množstvím ochranných pásem energetiky a vodáren. 
Přístup na staveniště je zajištěn po komunikaci Na Samotě. Staveniště je téměř 
uvolněné s výjimkou náletové zeleně, křoviny a stromy. Celkem asi 95 % plochy 
pozemků je zatravněná louka. 
Navrhovaný komplex řeší výstavbu bytových a rodinných domů včetně parkovacích 
ploch pro navrhované byty. Napojení objektů na stávající IS proběhne v přilehlých 
komunikacích do vzdálenosti max. 250 metrů. 
1)     Plochy D1 – pozemek p. č. 986 
V území jsou navrženy 4 bytové domy kde dispozicí je kvádr s vystupujícími 
lodžiemi. Každý objekt  bude obsahovat 13 bytů s parkovacím stáním v suterénu 
budovy. Vrchní ustupující podlaží s terasami pro horní byty pohledově snižuje 
výšku objektu. Objekt bude navržen s ohledem na požadavek dosažení 
nízkoenergetickém parametru. Byty v bytových domech budou rozprodány do 
osobního vlastnictví.  
1.PP – V tomto podlaží budou garážová stání pro potřeby obyvatel domu, sklepní 
kóje a technické zázemí (kotelna). 
1.NP – Zde budou 3 byty s předzahrádkami a vstup do objektu 



18  

2.-3.NP – Na těchto podlažích budou byty, 4 byty na každé podlaží 
4.NP- poslední podlaží bude sloužit pro luxusní bydlení (2 byty) s velkými terasami 
Počet bytových jednotek 1+kk                      4 jednotky 
Počet bytových jednotek 2+kk                      3 jednotky 
Počet bytových jednotek 3+kk                      5 jednotek 
Počet bytových jednotek 4+kk                      1 jednotka 
 
KAPACITNÍ ÚDAJE 
Zpracováno pro jeden bytový dům 
Počet bytových jednotek   13 jednotek 
Počet parkovacích míst uvnitř objektu 9 os.aut 
Počet parkovacích míst vně objektu 10 os.aut 
Zastavěná plocha    437 m2 

Užitná plocha budovy   1695 m2 
Obestavěný prostor objektů  4949 m3 
Předpokládaná roční potřeba vody 2135 m3 
Tepelná ztráta objektu   120 kW 
spotřeba energie na vytápění  520 GJ 
spotřeba energie celkem   790 GJ 
2)     Plochy B2 – pozemky p.č. 1079, 1080/1 
Výstavba 8 rodinných domků bude uskutečněna nad lokalitou bytových domů 
podél pomyslné uliční smyčky. Rodinné domy tak budou odděleny od zástavby 
bytových domů a budou tvořit malý samostatný celek. 
Každý domek bude soliterní s vlastním pozemkem o rozloze cca 1.000 m2 se 
samostatným vjezdem z nově budované komunikace, která bude probíhat celou 
lokalitou rodinných domků ve smyčce. V každém domku bude jedna bytová 
jednotka (byt 4kk + garáž). 
 
Rodinné domy budou řešeny klasickými technologiemi, což je železobetonová 
základová deska uložená na základových pasech. Svislé konstrukce budou 
vystavěny z cihelných bloků (např. Porotherm) se zateplením. Vodorovné 
konstrukce budou z monolitického železobetonu. Zastřešení bude sedlový krov 
s vikýři. Objekt bude navržen s ohledem na požadavek dosažení nízkoenergetických 
parametrů. 
Jednotlivé rodinné domy  budou rozprodány do osobního vlastnictví.  
 
KAPACITNÍ ÚDAJE 
Zpracováno pro jeden rodinný dům 
Zastavěná plocha     92 m2 

Užitná plocha budovy   137 m2 
Obestavěný prostor objektu  405 m3 
Výstavba všech rodinných domů proběhne v režii společnosti Realitní kancelář 
CENTRUM, s.r.o.  
Předpokládané náklady (celkem za celý komplex) 105.000.000,- Kč 
   
Nabídka kupních cen: 
VARIANTA A) odkoupení všech pozemků  
p.p.č. 986 o výměře 13.541 m2, orná půda, cena 300 Kč/m2, celkem 4.062.300,-Kč 
p.p.č. 1079 o výměře 177 m2, trvalý travní porost, cena 280 Kč/m2, celkem 49.560,-
Kč 
p.p.č. 1081/1 o výměře 9.996 m2, trvalý travní porost, cena 280 Kč/m2, celkem 
2.798.880,-Kč 
VARIANTA B) odkoupení všech pozemků pro výstavbu rodinných domů (B2) a 
odkoupení jen zastavěných ploch, parkovacích ploch a zeleně kolem bytových 
domů. 
p.p.č.1081/1 o výměře 9.996 m2, orná půda, cena 280 Kč/m2, celkem 2.798.880,-
Kč 
p.p.č. 1079 o výměře 177 m2, trvalý travní porost, cena 280 Kč/m2, celkem 49.560,-
Kč 
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z parcely p.č. 986 o výměře 13.541 m2  by se vytvořily na základě geometrického 
plánu 4 nové parcely á 850 m2 (tj. celkem 3.400 m2) cena 900 Kč/m2, celkem 
3.060.000,-Kč.  
Zastavěná plocha bytovým objektem činí 437 m2, zbývající plocha bude využita pro 
vybudování parkovacích míst (cca 280 m2 u každého bytového domu), přístupové 
komunikace, pro zeleň přímo související s objektem, prostory na kontejnery. Tyto 
části pozemku, budou rozprodány společně  s bytovými jednotkami podle podílů na 
společných částech domu v souladu se  zák. 72/1994 Sb.   
Větší část stávající parcely p.č. 986 by v tomto případě zůstala v majetku 
města. V současné době jde o nezastavitelnou plochu, a to z důvodu vedení 
vysokého napětí.  
Realitní kancelář CENTRUM, s.r.o.  upřednostňuje variantu B). 
Cena je navrhovaná s přihlédnutí k charakteru této lokality. Jedná se o území, kde 
je regulativem stanovena výjimečně nízká zastavitelnost. Je třeba respektovat 
ochranné pásmo lesa a také velice nepříjemné ochranné pásmo vysokého napětí VN 
35, které prochází přímo přes nejlepší část parcely p.č. 986 a tím znemožňuje 
výstavbu na větší části tohoto pozemku. U parcel pro rodinné domy je potřeba do 
značné vzdálenosti přivést komunikace a sítě, dále je zde nutné se esteticky 
vypořádat se stavbou „vodárny“, kterou bude třeba opticky od parcel oddělit. Jde o 
výstavbu ve svahovitém terénu. Náklady na nákup parcely a její zasíťování při 
navrhované ceně 300 Kč/m2 činí cca téměř 1.500 Kč/m2 a to je cena, která je 
v Jablonci nad Nisou limitní, zejména jde-li o parcely nad 1.000 m2.      
 
Uzavření smluv: 
Zastupitelstvo města usnesením č. 379/2008/A/2 ze dne 25.9.2008 schválilo a dne 
20.4.2009 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 829-2008-FaM/OMP 
na prodej části p.p.č.  986 o výměře cca 3400 m2 za cenu 900,- Kč/m2 s tím, že 
přesná výměra převáděné plochy bude vymezena geometrickým plánem po 
kolaudaci, p.p.č. 1079 o výměře 177 m2, a p.p.č. 1081/1 o výměře 9.996 m2 vše v 
k.ú. Rýnovice  za cenu 280,- Kč/m2, tj. celkem 5.908.440,- Kč za účelem investiční 
výstavby se společností Realitní kancelář CENTRUM, s.r.o., IČ 25456342, se sídlem 
Mírové nám. 492/11, Jablonec n. N.  s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno 
nejpozději do 30.9.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 
31.5.2010 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 30.6.2012.  
 
Rada města usnesením č. 239/2008/7 ze dne 4.12.2008 schválila a dne 20.4.2009 
byla uzavřena nájemní smlouva č. 48-2009-FaM/OMP na pronájem části p.p.č. 
 986 o výměře cca 3.400 m2, p.p.č. 1079 o výměře 177 m2, a p.p.č. 1081/1 o výměře 
9996 m2 vše v k.ú. Rýnovice  za účelem investiční výstavby pro společnost Realitní 
kancelář CENTRUM, s.r.o., IČ: 25456342, se sídlem Mírové nám. 492/11, Jablonec 
n. N. s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 30.9.2009, o 
stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.5.2010 a o kolaudační 
rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 30.6.2012. Do doby podání žádosti o 
kolaudační rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné stanoví 
ve výši 1.000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby 
podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 30.6.2012. 
V případě nedodržení výše uvedených termínů bude zpětně dopočítáno nájemné ve 
výši 35,- Kč/m2/rok. 
 
Uzavření dodatků: 
Dne 22.2.2010 společnost Realitní kancelář CENTRUM, s.r.o.  požádala 
o prodloužení termínů ve smlouvě budoucí kupní č. 829-2008-FaM/OMP ze dne 
20.4.2009 a smlouvě nájemní  č. 48-2009-FaM/OMP ze dne 20.4.2009, a to o čtyři 
roky. 
 
Zastupitelstvo města usnesením č. 796/2010/A10 ze dne 25.3.2010 schválilo 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 829-2008-FaM/OMP 
ze dne 20.4.2009 a to tak, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 
30.9.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.5.2011 a o 
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kolaudační souhlas bude zažádáno nejpozději do 30.6.2013. Ostatní podmínky 
smlouvy zůstávají nezměněny.  
 
Rada města dne 8.4.2010 usnesením č. 63/2010/4 schválila uzavření dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 48-2009-FaM/OMP a to tak, že o územní rozhodnutí bude 
požádáno nejpozději do 30. 9. 2009, o stavební povolení bude požádáno nejpozději 
do 31. 5. 2011 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 30. 6. 2013. 
  
Dne 1.6. 2010 byly zaslány návrhy dodatků. Společnost Realitní kancelář 
CENTRUM, s.r.o. reagovala dopisem ze dne 14.10.2010 s tím, že dodatky není 
možné uzavřít vzhledem k tomu, že neřeší ani přístup do lokality, ani nebylo 
vyhověno v délce posunutí termínů uvedených v žádosti  o územní souhlas, 
stavební povolení a kolaudační souhlas a opětovně požádala majetkoprávní oddělení 
o nové komplexní projednání celé záležitosti včetně vyřešení přístupu do lokality.  
 
Dne 25.1.2011 proběhla schůzka u místostarosty Ing. Miloše Veleho za účasti 
zástupců Dopravního a silničního úřadu ( dále jen DSÚ), stavebního úřadu, úřadu 
územního plánování, majetkoprávního oddělení a Realitní kanceláře CENTRUM 
s.r.o. Závěr schůzky byl, že DSÚ prověří možnost přístupu do lokality ulicí Na 
Samotě. 
Dle vyjádření DSÚ ze dne 31. 1. 2011: 
- lokalitu navrženou na zástavbu rodinnými domy je možné dopravně napojit pouze 
ul. Na Samotě. Přístupová komunikace je v současné době v režimu obytné zóny, 
v první části (tj. cca 100 m od křižovatky s ul. Na Úbočí po zadní příjezd k základní 
škole) v průměrné šířce 3,5 m, s asfaltovým povrchem, bez chodníků, se zelenými 
pásy po obou stranách. Komunikace slouží jako příjezdová obslužná pro výměníkovou 
stanici JTR a.s., pro parkoviště ve vnitrobloku sídliště, pro rodinné a panelové domy, 
a pro základní školu (zadní bezbariérový přístup – ZŠ je uzpůsobena pro imobilní 
děti). Druhá část ul. Na Samotě (ke křižovatce s ul. U Družiny – cca 90 m) je 
s nezpevněným prašným povrchem bez podkladních vrstev, průměrná šířka 
vyježděné cesty je 3,0 m, bez chodníků. Problematická místa jsou mezi oplocením 
domem Na Samotě 6 a oplocením školního pozemku – 4,16 m a mezi hranou pozemku 
objektu Pod Vodárnou 6a a oplocením objektu Na Samotě 6 – 4,40 m.  
Podmínky pro komunikační napojení lokality „Pod Vodárnou“ : 
a) DSÚ požaduje i nadále ponechat celou oblast v režimu obytné zóny, a to 
z bezpečnostních důvodů - vzhledem k šířkovým a majetkovým poměrům nelze zajistit 
dostatečně široké komunikace pro bezproblémové vedení dopravy a pohyb chodců, 
proto je třeba snížit rychlost na nejvyšší dovolenou 20 km/hod. Minimální šířka 
jízdního pruhu pro komunikační napojení lokality „pod vodárnou“ (od křižovatky s ul. 
Na Úbočí po odbočku na parkoviště ve vnitrobloku) bude 5,4 m s krajnicí v šířce 1,0 m 
podél obj. výměníku, důvodem rozšíření vozovky je zvýšený dopravní provoz vozidel 
(nájezd – výjezd z parkoviště). Od této odbočky dále okolo školního hřiště pak 
komunikace v šířce 3,5 m, s krajnicí v šířce 0,8 m (stávající krajnice u hřiště).  
b) V celé spodní části ulice Na Samotě (od ul. Na Úbočí po odbočku k panelovým 
domům - délka cca 100 m) požadujeme průběžný chodník po celé levé straně 
komunikace v šířce 1,75 m a to až k zadnímu bezbariérovému vchodu do ZŠ 
s možností přejezdů vozidel v místech stávajících vjezdů. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o obytnou zónu, lze chodník provést ve stejné niveletě jako je komunikace, 
avšak s odlišným povrchem (např. zámková dlažba). /viz ČSN 736110 a Technické 
podmínky č. 103 pro navrhování obytných a pěších zón/.  
c) V další části ul. Na Samotě bude třeba provést kompletně celou novou konstrukci 
komunikace a to v konstrukční tloušťce min. 450 mm. Vzhledem k tomu, že v této 
části majetkové poměry nedovolí uspořádání dopravního prostoru v šířce cca 6,0 m 
jako ve spodní části, požadujeme zachování jízdního pruhu v šířce 3,5 m 
s oboustranným zvýšeným obrubníkem a to v celé vrchní části až k ul. U Družiny, 
s umožněním nájezdů vozidel k přilehlým objektům. 
d) DSÚ požaduje zachování stavební úpravy na vjezdu do ul. Na Samotě od ul. Na 
Úbočí (přes snížený průběžný obrubník s výškovým rozdílem). 
e) Dále je třeba zachovat stávající dopravní obslužnost přilehlých objektů a to : 
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- vjezd ke garáži RD Pod Vodárnou 6 (vjezd na pozemek je nyní ve sklonu cca 20%) 
- příjezd pro obsluhu výměníkové stanice  
- příjezd vozidel pro RD Pod Vodárnou 6a a 7, Na samotě 6 a U Družiny 3 a 4 
- příjezd vozidel na parkoviště ve vnitrobloku sídliště 
- příjezd vozidel k zadnímu vchodu ZŠ 

Toto vyjádření je platné pro zástavbu lokality domy rodinného typu, pro 
zástavbu bytovými domy je toto uspořádání nevyhovující (nárůst počtu 
vozidel). 
Z výše uvedeného vyjádření je evidentní, že není možné pozemky využít 
v souladu se zastavovací studií předloženou zastupitelstvu města na jeho 
jednání 25.9.2008.  
S ohledem na vedení vysokého napětí, širokým ochranným pásmům a 
omezení dopravní obslužnosti lze předmětné pozemky možno využít na 
výstavbu max. 15 rodinných domů, místo plánovaných 50-ti bytových 
jednotek a 8-mi rodinných domů. 
 
Společnost Realitní kancelář CENTRUM s.r.o. dne 25.2.2011 zaslala dopis, 
ve kterém mimo jiné uvedla:  
„V loňském roce společnost dokončila výstavbu inženýrských sítí a komunikací 
na sousedních pozemcích, které mají celkovou výměru cca 29.000 m2. Náklady 
na vybudování vodovodu, kanalizace, elektrických přípojek a komunikace byly 
ve výši 16 mil. Kč. Nákupní cena pozemku 200,-Kč/m2 není v nákladech 
zohledněna.  
 
Rozsah výstavby inženýrských sítí a komunikací je na městských srovnatelný. Navíc 
zde budou muset být vybudovány chodníky a u objektu Ing. Krupičky opěrná zeď. 
Pozemky jsou částečně na skále, 1/3 pozemku p.p.č. 986 se nachází pod vysokým 
vedením elektrického napětí, další část v jejich ochranném pásmu (jedná se o části 
pozemku, které měli, podle původní verze zůstat v majetku města jako veřejná 
zeleň).  Nově bude nutné vybudovat cca 1.800 m2 komunikací.  
 
Z výše uvedených důvodů žádáme o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní č. 829-2008-FaM/OMP na prodej p.p.č.  986 o výměře 13.541 m2, 
p.p.č. 1079 o výměře 177 m2, a p.p.č. 1081/1 o výměře  9.996 m2  vše v k.ú. 
Rýnovice za původně dohodnutou celkovou cenu 5.908.440,- Kč za účelem výstavby 
se společností Realitní kancelář CENTRUM, s.r.o., IČ 25456342, se sídlem Mírové 
nám. 492/11, Jablonec n. N. s tím, že prodej bude uskutečněn s žádostí kolaudační 
souhlas inženýrských sítí (voda, kanalizace) a komunikace,  s tím, že o územní 
souhlas na inženýrské sítě a komunikaci bude zažádáno nejpozději do 31.12.2012, 
o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.12.2013 a o kolaudační 
souhlas bude zažádáno nejpozději do 31.12.2015.  
Do doby podání žádosti o kolaudační souhlas bude uzavřena nájemní smlouva 
s tím, že nájemné bude stanoveno ve výši 1.000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlas, 
nejdéle však do 31.12.2015. V případě nedodržení výše uvedených termínů bude 
zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,-Kč/m2/rok.“ 
 
Žádost města o odkoupení předmětných pozemků tak, jak navrhuje společnost 
Realitní kancelář CENTRUM s.r.o. byla předána k posouzení vedoucímu oddělení 
právního a veřejných zakázek: 
„Na základě všeho shora uvedeného oddělení právní a veřejných zakázek 
nedoporučuje měnit smlouvu uzavřenou mezi městem Jabloncem nad Nisou a 
společností Realitní kancelář CENTRUM, s.r.o. v rozsahu využití převáděného 
území, protože kvalitativní rozdíl mezi postavenou bytovou a obytnou zástavbou a 
pouze zasíťovanými pozemky je markantní. Změna zasahuje jak do essentialia 
negotii tak do naturalia negotii a přímé změny účelnosti využití majetku města 
Jablonce nad Nisou.“  
Následně v květnu 2011 proběhla schůzka u místostarosty Ing. Miloše Veleho s tím, 
že strany se vzájemně dohodly, že obě smlouvy  - budoucí kupní i nájemní budou 
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vzhledem k výše uvedenému ukončeny a společnosti Realitní kancelář CENTRUM, 
s.r.o. budou vráceny finanční prostředky, které společnost dosud městu Jablonec 
nad Nisou uhradila v souvislosti s plánovanou investiční výstavbou. Jedná se o část 
kupní ceny, která byla uhrazená jako kauce před schválením prodeje pozemku 
zastupitelstvem města ve výši 295.422,-Kč a nájemné včetně složené kauce ve výši 
4.050,-Kč. Celková částka činí 299.472,-Kč.  
 
Diskuse: 
JUDr. Belda – jsou to vysoké investice, jiný projekt a nevztahuje se k tomu 
Ing. Vele – povinnost zjistit, zda tam mají možnost přístupu, byla na jejich straně 
Ing. Pavízová – doporučuji vrátit kauci a ukončit smluvní vztahy dohodou 
p. Topol – jsem pro vrácení kauce 
JUDr. Belda – bylo by dobré, aby si o vrácení kauce požádali 
 
Návrh: 
1. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
zastupitelstvu města schválit ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 
829-2008-FaM/OMP ze dne 20.4.2009 uzavřenou se společností Realitní 
kancelář CENTRUM, s.r.o., IČ 25456342, se sídlem Mírové nám. 492/11, 
Jablonec n. N., a to dohodou. 
 
2. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
radě města schválit ukončení nájemní smlouvy č. 48-2009-FaM/OMP ze dne 
20.4.2009 uzavřenou se společností Realitní kancelář CENTRUM, s.r.o., IČ 
25456342, se sídlem Mírové nám. 492/11, Jablonec n. N., a to dohodou s tím, 
že bude vráceno uhrazené nájemné včetně složené kauce ve výši 4.050,-Kč.  
 
3. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 4. října 2011 doporučuje 
vrácení kauce ve výši 295.422,- Kč, která byla uhrazena jako záloha kupní 
ceny. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/60 o výměře 81 m2 v k.ú. Mšeno 
n.N. za účelem zahrady 
O prodej pozemku za účelem vypořádání zahrady požádal Jaroslav Hubka, r. 1927, 
bytem Jeronýmova 15/3287, Jablonec n.N.  
Pozemek byl na město převeden jako historický majetek. Nyní dochází 
k postupnému vypořádání.  
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem 

OÚP – souhlas s prodejem, narovnání majetkových vztahů 
OIV – souhlas 
OSVZ – souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva   

 
Dle orientačního ceníku se jedná o vypořádání pozemků v zahrádkářské kolonii a 
cena je stanovena ve výši 150,- Kč/m2. 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/60 o výměře 
81 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady. 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1487/60 o výměře 81 m2 v 
k.ú. Mšeno n.N. pro pana Jaroslava Hubku, r.1927, Jeronýmova 15/3287, 
Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.350,- Kč (tj. 
150,- Kč/m2 + náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy ve výši 200,- Kč).  
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Hlasování: 10,0,0 
 
 
 
9. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1091/19 o výměře 42 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N.  za účelem zahrady 
O prodej pozemku požádala paní Zdeňka Berková, r. 1954, bytem Emilie Floriánové 
1150/13, Jablonec n.N. za účelem scelení pozemku mezi garážemi a její p.p.č. 
1091/4 a st.p.č. 1009 vše v k.ú. Jablonec n.N.  Paní Berková uvedla, že pozemek je 
nepřístupný, nevyužívaný, městem neudržovaný, a proto současně požádala o slevu 
při prodeji. 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem, viz OÚP 

OÚP – souhlas s prodejem pod podmínkou souhlasu zhotovitele 
nového územního plánu 
OIV – souhlas 
OSVZ – souhlas 
Ing.Arch. Hron – plocha smíšená obytná, centrální, stav zastavitelná, 
lze prodat 
OE – není uzavřena nájemní smlouva   

 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1091/19 o výměře 
42 m2 v k.ú. Jablonec n.N. 
 
Oslovit vlastníky garáží s nabídkou prodeje. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
10. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1676/1 o výměře 1703 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N.  za účelem výstavby rodinného domu 
O prodej pozemku požádala paní Jana Kolínková, r. 1987, bytem Podhorská 
635/85, Jablonec n.N.  
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem 

OÚP – souhlas s prodejem plocha B3 
OIV – souhlas 
OSVZ – souhlas 
Ing.Arch. Hron – plocha smíšená obytná, centrální, stav,zastavitelná, 
lze prodat 
OE – není uzavřena nájemní smlouva   

 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1676/1 o výměře 
1703 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  za účelem výstavby rodinného domu 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
11. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 600/2 v k.ú. Jablonec n.N. o 
výměře 15 m2 za účelem pozemku pod plechovou garáží č.ev. 1850  
O pronájem požádali manželé Jindra, r. 1951 a Pavel, r. 1950 Šrejmovi, bytem 
Řetízková 6/3203, Jablonec n.N., kteří koupili garáž od předchozího vlastníka paní 
Christl Scholzeové.  

 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s pronájmem 

OÚP – pozor, veřejně prospěšná stavba, západní tangenta ve východní 
části pozemku. S pronájmem souhlasíme.  
OIV – souhlas s pronájmem 
OE – není uzavřena nájemní smlouva   
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Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 600/2 
v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 15 m2 za účelem pozemku pod plechovou garáží 
č.ev. 1850.  
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit pronájem části p.p.č. 600/2 v k.ú. Jablonec n.N. o 
výměře 15 m2 za účelem pozemku pod plechovou garáží č.ev. 1850 pro 
manžele Jindru, r. 1951 a Pavla, r. 1950 Šrejmovy, bytem Řetízková 6/3203, 
Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 35,- Kč/m2/rok. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
12. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 798/6 o výměře 593 m2 (část cca 
20 m2) v k.ú. Kokonín za účelem zahrady  
O prodej, nebo o pronájem požádali manželé Jiří, r. 1954  a  Jana, r. 1960 Tupcovi. 
bytem Na Svahu 376, Jablonec n.N. s tím, že jsou vlastníky sousední p.p.č. 798/7 a 
st.p.č. 397. 

 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s pronájmem 

OÚP – řešit v rámci prodeje celku. S pronájmem souhlasíme. 
OIV – souhlas s pronájmem 
OSVZ – souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva   

 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 798/6 o 
výměře cca 20 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady. 
 
Vyhotovit geometrický náčrt na náklady žadatele.  
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit pronájem části p.p.č. 798/6 o výměře cca 20 m2 
v k.ú. Kokonín (výměra bude specifikována geometrickým náčrtem)  za 
účelem zahrady pro manžele Jiřího, r. 1954  a  Janu, r. 1960 Tupcovy, bytem 
Na Svahu 376, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. 
Nájemné stanovit ve výši 5,- Kč/m2/rok. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
13. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2261/2 o výměře 659 m2 (část cca 
35 m2) 
O prodej části pozemku požádali manželé Jan, r. 1944 a Vlasta, r. 1947, Němcovi 
Revoluční 1278/48A, Jablonec n.N., kteří vlastní sousední nemovitost na st.p.č. 
583/2 a p.p.č. 2834. O prodej mají zájem z důvodu  zateplování zadní části domu 
při nadstavbě, stavba lešení apod.  

 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem 

OÚP – souhlas  
OIV – souhlas 
Ing.Arch. Hron – plocha bydlení, stav zastavitelná, lze prodat 
OSVZ – v případě stavby oplocení nesmí dojít k poškození vzrostlé 
zeleně a je nutné dodržet normu ČSN 839061.  
OE – není uzavřena nájemní smlouva   
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Diskuse: 
Mgr. Svoboda – stává se trendem nejdříve si na městském pozemku něco postavit a 
následně žádají o odprodej 
Ing. Vele – navrhuji místní šetření 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2261/2 
v k.ú. Jablonec n.N.  
 
Vyhotovit geometrický plán na náklady žadatelů.  
 
Závěr: členové výboru se dohodli projednat tento bod po uskutečnění 
místního šetření 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
14. směna části p.p.č. 518/259, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 518/286 o výměře 13 m2, ve vlastnictví  města za p.p.č. 596 o výměře 
300 m2, ve vlastnictví pana Černohouse a pana Holance, vše v k.ú. Mšeno n.N.  
Vlastníci p.p.č. 596, Vladimír Černohous a Lubomír Holanec, oba bytem 
S.K.Neumanna 466/22, Jablonec n.N. chtějí na své st.p.č. 594 rozšířit garáž a ta 
dle projektu zasáhne i do p.p.č. 518/259. Jelikož jsou vlastníky p.p.č. 596, na které 
je stavba komunikace S.K.Neumana, nabídli městu možnost směny. 
 
Kolečko :  Odbor rozvoje –  vypořádat komunikaci, souhlas 
 OÚP – souhlas se směnou 
 OSK - souhlas 
 OSVZ – souhlas 
 
Vlastníci souhlasí se směnou s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání  ve výši 250,- 
Kč/m2 ve prospěch vlastníků p.p.č. 596 v k.ú. Mšeno n.N. 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října  
2011 zastupitelstvu města směnu části p.p.č. 518/259, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 518/286 o výměře 13 m2 v k.ú. Mšeno n.N., ve 
vlastnictví  města za p.p.č. 596 o výměře 300 m2 v k.ú. Mšeno n.N., ve 
vlastnictví pana Vladimíra Černohouse, r. 1941 a pana Lubomíra Holance, r. 
1953, oba bytem  S.K.Neumanna 466/22, Jablonec n.N. s tím, že dojde k 
finančnímu vyrovnání ve prospěch pana Černohouse a pana Holance ve výši  
71.750,- Kč, tj. 250,- Kč/m2. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
15. ukončení nájemní smlouvy č. 13-2010-FaM/OMP ze dne 18.7.2010 
Nájemní smlouva na pronájem p.p.č. 1288 o výměře 706 m2 a p.p.č. 1290 o výměře 
133 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady je uzavřena s panem Jiřím 
Němcem, bytem Prosečská 193, Jablonec n.N. 
Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy 
k 30.9. běžného roku.  Nájemce pozemku požádal o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou k 31.12.2011.  
 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit ukončení nájemní smlouvy č. 13-2010-FaM/OMP ze 
dne 18.7.2010, která je uzavřena s panem Jiřím Němcem, bytem Prosečská 
193, Jablonec n.N. dohodou ke dni 31.12.2011. 
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Hlasování: 10,0,0 
 
 
16. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 612-2010-FaM/OMP ze dne 
22.12. 2010 
Nájemní smlouva na pronájem části p.p.č. 142 o výměře 1 m2 a p.p.č. 2544 o 
výměře 1 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem  užívání pozemků pod reklamními 
hodinami je uzavřena se společností SGR Marketing-Service-Center, v.o.s., se 
sídlem Lípová 13, Praha 2, IČ 471 14 193. Nájemné je stanoveno ve výši 10.000,- 
Kč/rok + DPH. 
 
P.p.č. 142 v k.ú. Jablonec n.N. je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní se 
společností CRESTYL properties, s.r.o., která zajišťuje výstavbu obchodního centra 
„CENTRUM JABLONEC“.  Společnost, v zastoupení společnosti INGPRO CZ s.r.o.,  
Na Náspu 3057, Jablonec n.N., IČ 254 293 29, požádala o ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem p.p.č. 142 z důvodu předpokládané výstavby v jarních 
měsících roku 2012. 
 
Diskuse: 
sl. Lelková – rušíme jen toto, ještě mají jedny hodiny u přehrady 
Ing. Pavízová – je to s ohledem na přípravu území pro výstavbu 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 612-
2010-FaM/OMP ze dne 22.12. 2010, kterým se zužuje předmět nájmu pouze 
na část p.p.č.  2544 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. Nájemné se snižuje na 
5.000,- Kč/rok + DPH. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají 
nezměněny.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
17. nesouhlas s prodejem st.p.č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 
4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 
6157, 6158 každá o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.  
O prodej výše uvedených pozemků požádalo Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec, se sídlem Mlýnská 611, Liberec 4, IČ 42722. Na pozemcích jsou 
postaveny garáže, které jsou ve vlastnictví žadatele.  Uvedené stavební pozemky 
byly v roce 1976 odděleny geometrickým plánem z p.p.č. 465/1 a následně byla 
v roce 1976 provedena kolaudace.  
Souběžně v tomto roce byly dokončeny stavby panelových domů, které se nachází 
v sousedství těchto garáží. V uvedené době stavební bytové družstvo tyto pozemky, 
včetně p.p.č. 465/1, 465/12 mělo v užívání na základě hospodářské smlouvy o 
trvalém užívání pozemků, která byla uzavřena s Městským národním výborem. Na 
základě tohoto byla provedena výstavba garáží i panelových domů. 
Současný stav je takový, že garáže jsou ve vlastnictví  stavebního bytového družstva 
na základě darovacích smluv uzavřených s Okresním úřadem Jablonec n.N. z roku 
2002 dle § 60a zák.č. 219/2000 Sb. o majetku státu. Výše uvedené pozemky byly 
převedeny na  základě zákona o obcích na město v roce 1991 i když tento zákon 
výslovně uváděl, že nelze převádět majetek, který je v době vydání zatížen právem 
trvalého užívání, což se těchto pozemků týkalo.   
Z tohoto důvodu  požádali o převod výše uvedených pozemků s tím, že stavební 
bytové družstvo je následně prodá uživatelům garáží a v rámci realizace prodeje 
žádají  o zřízení věcného břemena přes p.p.č. 465/1 k.ú. Jablonec n.N. pro 
vlastníky garáží. 
 
Kolečko :  OSŽP – vypořádání, souhlas  
        OÚP – souhlasíme s vypořádáním 
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        OTP  -  souhlas s prodejem 
OE – není uzavřena nájemní smlouva  
 

Dle orientačního ceníku je cena stanovena ve výši  50,- Kč/m2 v případě, kdy 
žadatel předloží dohodou osobního užívání apod.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 7. června 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej st.p.č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 
4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 
6157, 6158 vše v k.ú. Jablonec n.N. Stavebnímu bytovému družstvu Pozemní stavby 
Liberec, se sídlem Mlýnská 611, Liberec 4, IČ 42722 za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 23.331,- Kč (tj. 50,- Kč/m2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve 
výši 231,- Kč). 
 
Tento návrh byl předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 
22. září 2011, které jej vrátilo k opětovnému projednání výboru. Stanovisko 
oddělení územního plánování bylo doplněno o závěr  neprodávat pozemky, jelikož  
se nacházejí dle platného územního plánu v ploše veřejně prospěšné stavby 
„západní tangenty“.  
 
Diskuse: 
Mgr. Tulpa – jedná se o stopu západní tangenty 
Ing. Vele – neprodávat a vrátit kauci 
JUDr. Belda – budeme muset řešit problém vyvlastnění budov garáží 
Ing. Pavízová – probíhá změna územního plánu, v novém územním plánu západní 
tangenta asi nebude, rozdílné vlastnictví budovy a pozemku se snažíme vypořádat 
prodejem  
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 zastupitelstvu města neschválit prodej st.p.č. 4627, 4628, 4629, 4630, 
4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 
6154, 6155, 6156, 6157, 6158 vše v k.ú. Jablonec n.N. 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje Stavebnímu 
bytovému družstvu Pozemní stavby Liberec vrátit uhrazenou kauci ve výši 
1.167,- Kč.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
18. stanovení ceny - prodej části p.p.č. 1601 o výměře 8 m2, části st.p.č. 
1590 o výměře 241 m2, části p.p.č. 1591 o výměře 166 m2, p.p.č. 1589 o 
výměře 113 m2, vše v k.ú. Proseč n.N.  
O prodej části st.p.č. 1590 požádala paní Zuzana Fidralová, r. 1973, bytem 
Prosečská 150, Jablonec n.N. Jako důvod uvedla, že na části st.p.č. 1590 je 
umístěna studna, která je jediným zdrojem vody pro objekt na st.p.č. 1587.  
 
Kolečko :  Odbor rozvoje –  souhlas, oslovit s nabídkou prodeje sousední vlastníky   

OÜP -  souhlas 
Ing.Arch. Hron – vše prodat, st.p.č. 1590, p.p.č. 1591 – nelze stavět, 
p.p.č. 1589 – prodat, lze stavět 
OE – není nájem 

 
Prodejem požadované části st.p.č. 1590 zůstanou části p.p.č. 1589, 1591 nevyužité. 
Vzhledem k veliké svažitosti pozemku je vhodné prodat pozemky tak, aby došlo 
k jejich ucelení. Paní Fidralové byla sdělena podmínka koupit současně p.p.č. 1589 
a část p.p.č. 1591. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil po provedeném místním šetření 
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dne 24. května 2011 radě města schválit zveřejnění záměru prodeje části st.p.č. 
1590, části p.p.č. 1589   a části p.p.č. 1591 vše v k.ú. Proseč n.N.  
 
Při zaměření části pozemků, bylo zjištěno, že studna je ve skutečnosti  
umístěna na p.p.č. 1601. Předmětem prodeje by byla tedy část p.p.č. 1601 o 
výměře 8 m2, část st.p.č. 1590 o výměře 241 m2, část p.p.č. 1591 o výměře 
166 m2, p.p.č. 1589 o výměře 113 m2, vše v k.ú. Proseč n.N. 
 
Paní Fidralová požádala, aby před vyhotovením geometrického plánu město 
stanovilo cenu za prodej pozemků.  
Navrhuje za prodej :  

- části st.p.č. 1590 o výměře 241 m2 a části p.p.č. 1601 o výměře 8 m2   za 
180,- Kč/m2 (tj. celkem 44.820,- Kč/m2) 

- části p.p.č. 1589 o výměře 113 m2 a části p.p.č. 1591 o výměře 166 m2 za 
40,- Kč/m2 (tj. celkem 11.160,- Kč/m2) 

 
V případě, že město nebude souhlasit s navrhovanou cenou žádá paní 
Fidralová o prodej pouze části st.p.č. 1590 o výměře 241 m2 a části p.p.č. 
1601 o výměře 8 m2   s tím, že souhlasí s cenou za 200,- Kč/m2. 
 
Dle orientačního ceníku se jedná o nezastavitelné pozemky a cena je stanovena ve 
výši 200,- Kč/m2. Část p.p.č. 1589 o výměře 113 m2 a části p.p.č. 1591 o výměře 
166 m2 je prudký, zarostlý svah, který město nijak nemá možnost využívat. 
 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – pokud bychom paní Fidralové prodali pouze část pozemku, mohlo 
by se stát, že po nás bude požadovat údržbu zbývajícího pozemku 
Ing. Vele – je to prudká stráň, pozemek je nepoužitelný, zbavme se ho. 40,- Kč je 
hodně pod cenou, zprůměrujme a neměli bychom zůstat pod 100,- Kč/m2 
Ing. Vele – prodejme za 110 Kč/m2 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 
2011 radě města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1601 o 
výměře 8 m2 v k.ú. Proseč n.N. 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej :  
Varianta : A)  

- prodej části st.p.č. 1590 o výměře 241 m2 a části p.p.č. 1601 o výměře 8 m2    
     za  180,- Kč/m2 (tj. celkem 44.820,- Kč/m2) 

 
- prodej části p.p.č. 1589 o výměře 113 m2 a části p.p.č. 1591 o výměře 166 m2 

za 40,- Kč/m2 (tj. celkem 11.160,- Kč/m2) 
 
Varianta B)   
prodej části st.p.č. 1590 o výměře 241 m2 a části p.p.č. 1601 o výměře 8 m2   za 200,- 
Kč/m2 (tj. celkem 49.800,- Kč/m2) 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej části st.p.č. 1590 o výměře 241 m2, části 
p.p.č. 1601 o výměře 8 m2, části p.p.č. 1589 o výměře 113 m2 a části p.p.č. 
1591 o výměře 166 m2 (celkem o výměře 528 m2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou 

za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 58.661,- Kč (tj. 110,- Kč/m2 + 
náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy ve výši 581,- Kč).  
 
 
Hlasování: 10,0,0 
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19. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 361 o celkové výměře 7287 m2 v k.ú. 
Rýnovice  
O prodej pozemku za účelem zahrady požádal pan Jan Hartl, r. 1966, bytem 
Řetízková 16/3201, Jablonec n.N. Jedná o část pozemku, kterou má od města 
Jablonec n.N. pronajatu od roku 1994. Pan Hartl vlastní p.p.č. 360/1, st.p.č. 
360/2, včetně stavby bez čp/če, st.p.č. 360/3, včetně stavby bez čp/če, vše v k.ú. 
Rýnovice.   
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem, pozemek má přírodní funkci, je 

nezastavitelný 
OÚP – souhlas s prodejem, pozemek má přírodní funkci, je 
nezastavitelný 
OIV – souhlas 
OSVZ - souhlas 
Ing.Arch.Hron – plocha občanského vybavení – sport, rekreace – 
zastavitelné, lze prodat 
OE – uzavřena nájemní smlouva na část pozemku s panem Hartlem    

 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – má pozemek oplocený? 
Ing. Pavízová – nemá 
Ing. Vele – město chce zachovat pro možnost rozšíření sportovního areálu 
Čelakovského 
 
Vzhledem k tomu, že pozemek bude dle nového územního plánu vymezen pro sport 
a rekreaci, je vhodné ponechat celý pozemek ve vlastnictví města Jablonec nad 
Nisou. 
 
Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4. října  
2011 zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 361 o celkové 
výměře 7287 m2 v k.ú. Rýnovice  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
20. Rozhodnutí o novém konceptu územního plánu na p.p.č. 388/11 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – Oddělení územního plánování obdrželo žádost 
nájemců pozemku p.č.388/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou na stabilizaci zahrádek 
v konceptu novém ÚP Jablonec nad Nisou. Koncept územního plánu zařazuje tento 
pozemek do ploch kategorie SC – smíšené bydlení v centru (viz. přiložené podmínky 
využití ploch). Tato kategorie zahrádkářské osady nepřipouští.  
 
V rámci posouzení a vyhodnocení námitek a připomínek ke konceptu územního 
plánu Jablonec nad Nisou žádám výbor pro hospodaření s majetkem města o 
rozhodnutí,  zda: 
Var.1 -  stabilizovat zahrádkářskou činnost v území, a to  vymezením příslušné 
plochy ZO – zahrádkářská osada v návrhu nového ÚP Jablonec nad Nisou s vizí 
postupného odprodeje dílčích pozemků zahrádkářům,  
Var.2 - ponechat pozemek v zastavitelných plochách SC – smíšené plochy centrální 
dle konceptu územního plánu s tím, že zahrádkářská činnost bude postupně 
ukončena, 
Var.3  - v  návrhu nového ÚP Jablonec nad Nisou vymezit pozemek p.č. 388/11 
v k.ú. Jablonec nad Nisou jako plochu zastavitelnou v kategorii BM – plochy 
bydlení, kde je hlavní funkcí bydlení a v rámci podmíněně přípustného využití jsou 
uvedeny pozemky     zahrádkářských osad.  Město v této variantě neztrácí na kvalitě 
zastavitelné plochy pro bydlení a nájemce může dle svého uvážení realizovat  stavbu 
chatky pro pěstitelskou činnost. 
 
Diskuse: 
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Mgr. Svoboda – pokud schválíme doporučovanou variantu 3, udržíme stávající stav? 
JUDr. Belda – na tomto místě stejně nikdo domy stavět nebude 
Ing. Vele – navrhuji respektovat doporučení oddělení územního plánování 
 
Oddělení územního plánování doporučuje Var.č. 3 
 
Pro informaci uvádíme, že platný ÚP zařazuje předmětný pozemek mezi plochy 
zastavitelné – kategorie B2 – bydlení v rodinných domech městského typu. 
 
Hlasování: výbor hlasoval pro variantu 3 s poměrem hlasů 10,0,0 
 
15,45 hodin odchází Mgr. Tulpa 
15,45 hodin odchází Ing. Vítová 
 
21. Výběrové řízení na pronájem bytů se smluvním nájemným 
Ve smyslu Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou (dále 
jen Pravidla) schválených Radou města v Jablonci nad Nisou dne 10. 3. 2011 
vypsalo město Jablonec nad Nisou výběrové řízení (dále jen VŘ) na pronájem bytu 
se smluvním nájemným. Jednalo se o bytovou jednotku č. 5, o velikosti 1+3 
(standard) na adrese Podhorská 18/2127 v Jablonci nad Nisou o celkové 
podlahové ploše 94,50 m2. Číslo bytu pro potřeby výběrového řízení bylo 
72/2011. Minimální výše smluvního nájemného pro účast ve VŘ bylo 4.597,-
Kč/měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu. 
 
Přihlášku k účasti do výběrového řízení na pronájem bytu se smluvním nájemným 
bylo nutno podat na předepsaném formuláři. Žadatel byl povinen doručit přihlášku 
na OSBD nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce v termínu 1. 9. do 19. 9. 2011 
do 15,00 hodin. Obálka musela být zřetelně označena nápisem VŘ s označením 
čísla bytu (tj. 72/2011 – NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU). 
Neúplně označené, před a po termínu podané obálky nebyly přijímány! 
 
Výběr budoucího nájemce: 
Po ukončení nabídkového řízení Výbor pro hospodaření s majetkem města (dále jen 
Výbor) otevře obálky s nabídkami, vyhodnotí je a určí jejich pořadí dle výše 
nabízeného nájemného. V případě rovnosti nabídek bude o pořadí rozhodovat los. 
O vyhodnocení nabídek bude sepsán zápis, který podepíše předseda a další člen 
Výboru. Do 7 dnů po otevření obálek ve Výboru prověří OSBD u všech přihlášených 
zájemců splnění podmínek a v případě zjištění nepravdivých případně neúplných 
údajů zájemce vyloučí. 
Právo uzavřít nájemní smlouvu na nabízený byt získá ten zájemce, který předložil 
nejvyšší nabídku smluvního nájemného na nabízený byt a splnil podmínky pro 
účast ve VŘ stanovené těmito Pravidly. 
 
Výbor na svém jednání dne 4. 10. 2011 konstatoval, že do VŘ č. 72/2011 byly 
v řádném termínu odevzdány 2 obálky. 
 
Výbor vyhodnotil VŘ č. 72/2011 na pronájem obecního bytu se smluvním 
nájemným a určil losem (neboť došlo k rovnosti nabídek) toto pořadí dle výše 
nabízeného nájemného: 
 
1. Milan Daňo           8.000,- Kč 
2. Božena Makulová          5.100,- Kč 
 
Hlasování: nehlasuje se 
 
 
22. Nájem pozemků a budov pro MŠ - upřesnění 
Usnesením zastupitelstva města č. 130/2011 ze dne 23.6.2011 byla schválena 
transformace Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková 
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organizace, se sídlem  Uhelná 5, 466 01  Jablonec nad Nisou, IČ 72743778, 
spočívající ve vyčlenění šesti odloučených pracovišť z MŠ Uhelná, která budou od 
1.1.2012 samostatnými právními subjekty, a dále byla schválena změna sídla 
Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, z objektu Uhelná 5 do objektu 
Švédská 14 s tím, že MŠ na adrese Vítězslava Nezvala zůstává jako odloučené 
pracoviště u MŠ Švédská 14. 
 
Transformací vznikly tyto právní subjekty: 
 
1. Mateřská škola  Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace  
2. Mateřská škola  Jablonec nad Nisou,  Husova 3, příspěvková organizace 
3. Mateřská škola  Jablonec nad Nisou,  Hřbitovní 10, příspěvková organizace 
4. Mateřská škola  Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková 
organizace 
5. Mateřská škola  Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace 
6. Mateřská škola  Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace 
7. Mateřská škola  Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace 
 
V souvislosti s touto změnou je třeba upravit nájemní smlouvy na pronájem 
nemovitostí vztahující se k jednotlivým novým subjektům. 
 
 
Pronájem právnické osobě zřízené obcí nepodléhá povinnosti zveřejnění (zákon č. 
128/2000 Sb. o obcích, § 39 odst. 3). 
 
Diskuse: 
JUDr. Belda – p.o. vznikají na základě transformace, nebo jde o nové zřízení p.o.?  
Nemusí se zveřejňovat? 
Ing. Vele – pouze u MŠ Švédská se jedná o transformaci, ostatní se zřizují 
Ing. Pavízová – v minulosti jsme to tak již dělali, zveřejňovat se nemusí 
 
Navržený závěr:  
1. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 941 – 2008 – 
FaM/OMP s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 
Uhelná 5, příspěvková organizace, se sídlem  Uhelná 5, 466 01  Jablonec nad 
Nisou, IČ 72743778, jejímž předmětem bude:   
 
a) Zúžení předmětu pronájmu o nemovitosti odloučených pracovišť, která se 
stávají samostatnými subjekty: 
Mateřská škola 28. října 16, Jablonec nad Nisou (budova čp. 1858 postavená 
na st.p.č. 1771, včetně st.p.č. 1771, (součástí budovy čp. 1858 jsou dvě 
garáže), p.p.č. 995/6, p.p.č. 996/3 a p.p.č. 996/4, vše v  k.ú. Jablonec nad 
Nisou) 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,  Husova 3, příspěvková organizace 
(budova čp. 1444, postavená na  st.p.č. 1261, včetně st.p.č. 1261, a p.p.č. 
1522/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou) 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace 
(budova čp. 3677, postavená na  st.p.č. 4940/1, včetně st.p.č. 4940/1, p.p.č. 
781/4, p.p.č. 781/18, p.p.č. 781/17, p.p.č. 781/16, p.p.č. 781/15 a p.p.č. 
781/7, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou) 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková 
organizace (budova čp. 3779 postavená na st.p.č. 911/4, včetně st.p.č. 911/4, 
budova bez čp./če. postavená na st.p.č. 911/3, včetně st.p.č. 911/3, budova 
bez čp./če. postavená na st.p.č. 911/5, včetně st.p.č. 911/5, a p.p.č. 911/1, 
vše v k.ú. Mšeno nad Nisou) 



32  

 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková 
organizace (budova čp. 3825 postavená na st.p.č. 5196, včetně st.p.č. 5196, 
budova čp. 4107 postavená na st.p.č. 5413, včetně st.p.č. 5413, budova bez 
čp./če. postavená na st.p.č. 5194, včetně st.p.č. 5194, budova bez čp./če. 
postavená na st.p.č. 5195, včetně st.p.č. 5195, budova bez čp./če. postavená 
na st.p.č. 5197, včetně st.p.č. 5197, p.p.č. 833/2, p.p.č. 2695, p.p.č. 2696, 
p.p.č. 2697, p.p.č. 2698, část p.p.č. 830/3, p.p.č. 2821 a p.p.č. 832/2, vše v 
k.ú. Jablonec nad Nisou) 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace 
(budova čp. 336 postavená na st.p.č. 3157, včetně st.p.č. 3157, p.p.č. 1382/1, 
p.p.č. 1381/5 a část p.p.č. 1371/1, vše v k.ú.  Jablonec nad Nisou) 
 
b) Změna sídla Mateřské školy Uhelná 5, příspěvková organizace, se sídlem  
Uhelná 5, 466 01  Jablonec nad Nisou, IČ 72743778, na sídlo Švédská 14, 
466 02 Jablonec nad Nisou  
 
 
Obě změny s účinností od 1.1.2012. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
Nemovitosti patřící MŠ Švédská 14: 
 
2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření nájemní smlouvy  s příspěvkovou organizací  
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace, se 
sídlem 28. října 16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72550341, na 
pronájem budovy čp. 1858 postavené na st.p.č. 1771, včetně st.p.č. 1771, 
(součástí budovy čp. 1858 jsou dvě garáže), p.p.č. 995/6, p.p.č. 996/3 a p.p.č. 
996/4, vše v  k.ú. Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše 
nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně. 
Předmětem nájmu není bytová jednotka 1+2 o velikosti 79,00 m2 umístěná 
v podkroví budovy čp. 1858 na st.p.č. 1771 v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
3. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření nájemní smlouvy  s příspěvkovou organizací  
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace, se 
sídlem Husova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72550368, na 
pronájem budovy čp. 1444, postavené na  st.p.č. 1261, včetně st.p.č. 1261, a 
p.p.č. 1522/4, vše v k.ú.  Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše 
nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
4. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření nájemní smlouvy  s příspěvkovou organizací  
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace, se 
sídlem Hřbitovní 10, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72550376, na 
pronájem budovy čp. 3677, postavené na  st.p.č. 4940/1, včetně st.p.č. 
4940/1, p.p.č. 781/4, p.p.č. 781/7, p.p.č. 781/9, p.p.č. 781/10, p.p.č. 781/15, 
p.p.č. 781/16, p.p.č. 781/17, a p.p.č. 781/18, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, 
s účinností od 1.1.2012, výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- 
Kč ročně. 
 
Hlasování: 9,0,0 
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5. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření nájemní smlouvy  s příspěvkovou organizací  
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková 
organizace, se sídlem Arbesova 50, Jablonec nad Nisou - Mšeno, IČ 
72550384, na pronájem budovy čp. 3779 postavené na st.p.č. 911/4, včetně 
st.p.č. 911/4, budovy bez čp./če. postavené na st.p.č. 911/3, včetně st.p.č. 
911/3, budovy bez čp./če. postavené na st.p.č. 911/5, včetně st.p.č. 911/5, a 
p.p.č. 911/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše 
nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně. 
Předmětem nájmu není bytová jednotka 1+3 o velikosti 71,73 m2 umístěná 
v podkroví budovy čp. 3779 na st.p.č. 911/4 v k.ú. Mšeno nad Nisou. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
6. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření nájemní smlouvy  s příspěvkovou organizací  
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková 
organizace, se sídlem Nová Pasířská 10, Jablonec nad Nisou, IČ 72550392, 
na pronájem budovy čp. 3825 postavené na st.p.č. 5196, včetně st.p.č. 5196, 
budovy čp. 4107 postavené na st.p.č. 5413, včetně st.p.č. 5413, budovy bez 
čp./če. postavené na st.p.č. 5194, včetně st.p.č. 5194, budovy bez čp./če. 
postavené na st.p.č. 5195, včetně st.p.č. 5195, budovy bez čp./če. postavené 
na st.p.č. 5197, včetně st.p.č. 5197, p.p.č. 833/2, p.p.č. 2695, p.p.č. 2696, 
p.p.č. 2697, p.p.č. 2698, části p.p.č. 830/3, p.p.č. 2821 a p.p.č. 832/2, vše v 
k.ú. Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše nájemného je 
stanovena na částku 1.000,- Kč ročně. 
Předmětem nájmu není bytová jednotka 1+3 o velikosti 108,00 m2 umístěná 
v budově čp. 4107 na st.p.č. 5413 v k.ú. Jablonec nad Nisou 
 
Hlasování 9,0,0 
 
7. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření nájemní smlouvy  s příspěvkovou organizací  
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, se 
sídlem Slunečná 9, Jablonec nad Nisou, IČ 72550406, na pronájem budovy 
čp. 336 postavené na st.p.č. 3157, včetně st.p.č. 3157, p.p.č. 1382/1, p.p.č. 
1381/5 a části p.p.č. 1371/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s účinností od 
1.1.2012, výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
1956 v k.ú. Mšeno nad Nisou (kabelová smyčka NN pro p.p.č. 2009/3, 
Lučanská ulice) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1956 
v k.ú. Mšeno nad Nisou (kabelová smyčka NN pro p.p.č. 2009/3, Lučanská ulice) 
požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. společnost Bimont s.r.o.  
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 
27232425 (budoucí oprávněný). 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací - souhlas 

oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
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břemene v p.p.č. 1956 v k.ú. Mšeno nad Nisou (kabelová smyčka NN pro p.p.č. 
2009/3, Lučanská ulice) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a 
jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení 
věcného břemene + DPH.  
 
Hlasování: 9,0,0 
 
24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
2382/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN Průmyslová 6) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2382/3 
v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN Průmyslová 6) požádala 
v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. společnost Bimont s.r.o.  
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 
27232425 (budoucí oprávněný). 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací - souhlas 

oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 2382/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN 
Průmyslová 6) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu 
stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.  
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
25. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
265 a 296/1, vše v k.ú. Rýnovice (kabelové vedení VN a NN k nové 
trafostanici) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 265 a 
296/1, vše v k.ú. Rýnovice (kabelové vedení VN a NN k nové trafostanici) požádala 
v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. společnost Enprospol s.r.o.  
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 
27232425 (budoucí oprávněný). 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací - souhlas 

oddělení územního plánování – souhlas 
odbor rozvoje - souhlas 

 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 265 a 296/1, vše v k.ú. Rýnovice (kabelové vedení VN a NN 
k nové trafostanici) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou 
úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene 
+ DPH.  
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1630/4, 1630/7 a 
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2464/34, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce kabelů NN – ul. 
Novoveská) 
O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1630/4, 1630/7 a 2464/34, 
vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce kabelů NN – ul. Novoveská) požádal 
v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Petr Dort. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (povinný) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 
(oprávněný). 
 
Kolečko: oddělení územního plánování - souhlas 

oddělení investiční výstavby  - souhlas  
oddělení správy komunikací - souhlas 
oddělení správy veřejné zeleně – souhlas 
 

Doporučení výboru: 
a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č.  1630/7 a 
2464/34, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce kabelů NN – ul. 
Novoveská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 
02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit 
dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. 
b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č.  1630/4 
v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce kabelů NN – ul. Novoveská) se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., 
IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši  
250,- Kč/m2 + DPH.  
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
27. Uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes 
st.p.č. 149/3 a st.p.č. 745/1, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup ke garáži 
na st.p.č. 745/2 a ke st.p.č. 745/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, vše ve 
vlastnictví Pavla Hloupého) 
O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu přes st.p.č. 149/3 a st.p.č. 
745/1, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup ke garáži na st.p.č. 745/2 a ke 
st.p.č. 745/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, vše ve vlastnictví Pavla Hloupého), požádal 
Pavel Hloupý. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a Pavlem 
Hloupým, nar. 7.7.1967, trvale bytem Zahradní 203/4, 466 02 Jablonec nad Nisou, 
(oprávněná osoba). 
 
Kolečko: oddělení správy veřejné zeleně  - souhlas  

oddělení technické podpory – souhlas 
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a 
jízdy přes st.p.č. 149/3 a st.p.č. 745/1, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup 
ke garáži bez čp/če na st.p.č. 745/2 a ke st.p.č. 745/2 v k.ú. Jablonec nad 
Nisou, vše ve vlastnictví Pavla Hloupého), mezi městem Jablonec nad Nisou 
(povinná osoba) a Pavlem Hloupým, nar. 7.7.1967, trvale bytem Zahradní 
203/4, 466 02 Jablonec nad Nisou, (oprávněná osoba), a výši jednorázové 
úhrady za zřízení věcného břemene stanovit  dohodou  ve výši 10.000,- Kč  + 
DPH.   
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Hlasování:9,0,0 
 
 
28. Uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes 
st.p.č. 149/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup ke garáži na st.p.č. 6835, 
která je ve vlastnictví Pavla Hloupého, a ke st.p.č. 6835, o jejíž prodej Pavel 
Hloupý požádal) 
O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes st.p.č. 
149/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup ke garáži na st.p.č. 6835, která je ve 
vlastnictví Pavla Hloupého, a ke st.p.č. 6835, jejíž prodej byl dne 22.9.2011 
usnesením zastupitelstva města č. 152/2011/A/5 schválen panu Pavlovi 
Hloupému) požádal Pavel Hloupý. Pan Hloupý doložil doklady pro zápis stavby do 
katastru nemovitostí, neboť má zájem uvést skutečný stav do souladu s právním 
stavem v katastru nemovitostí. Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad 
Nisou (povinná osoba) a Pavlem Hloupým, nar. 7.7.1967, trvale bytem Zahradní 
203/4, 466 02 Jablonec nad Nisou, (oprávněná osoba). 
 
Kolečko: oddělení správy veřejné zeleně  - souhlas  

oddělení technické podpory – souhlas 
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 4.10.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a 
jízdy přes st.p.č. 149/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup ke garáži bez čp/če 
postavené na části p.p.č. 323/1, nově oddělené geometrickým plánem jako 
st.p.č. 6835, ve vlastnictví Pavla Hloupého, a k nově oddělené st.p.č. 6835) 
s Pavlem Hloupým, nar. 7.7.1967, trvale bytem Zahradní 203/4, 466 02 
Jablonec nad Nisou, (oprávněná osoba), a výši jednorázové úhrady za zřízení 
věcného břemene stanovit  dohodou  ve výši 10.000,- Kč  + DPH.   
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala a zpracovala: M. Jiřičková 
 
Podpis předsedy výboru Ing. Miloše Veleho:.............................................................. 
 
 


