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včetně přijatých usnesení 

 
z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města 

č. 13 
 
 
 

které se konalo dne 6.září 2011 
 
 
Přítomni: Ing. Miloš Vele  Nepřítomni: Ing. Renata Vítová 
 pan Radoslav Topol  Ing. Roman Gaal  
 pan Martin Romaňák  Ing. Otakar Kypta
 pan David Bartel   
 JUDr. Jaroslav Belda   
 Mgr. Tereza Dlouhá  
 Mgr. Petr Tulpa 
 Ing. Jaromír Voleš 
 pan Jiří Vašíček 
 Mgr. Pavel Svoboda 
 Marie Jiřičková 
 Ing. Libuše Pavízová 
 
Program: 
 
Ing. Jitka Hujerová 

1. Změna přílohy č.1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou 
 

Petr Mikulášek 
2. Pronájem vodohospodářských děl SVS a.s. 

 
Petra Šourková 

3. Liberecká 50/3418, 52/3419 – prodej volné bytové jednotky č. 3418/14 - 
otevírání obálek  

4. Prosečská 199 – prodej volné bytové jednotky č. 199/4 – otevírání obálek 
5. Podskalí 17/2941 – zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky 

č. 2941/1 obálkovou metodou 
6. Podhorská 55/823, Jablonec nad Nisou – proinvestování části kupní ceny 
7. Informativní bod - schvalování majetkoprávních úkonů v období, kdy 

nezasedala rada města 
8. Výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu B. Němcové 54, 

Jablonec nad Nisou 
9. Smetanova 38/2844 – přeřazení objektu ze skupiny „C“ (objekty prodávané 

jako celek) do skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve svém 
vlastnictví) 
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Alice Medková 

10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1398  v k.ú. Mšeno nad Nisou (vrchní vedení NN – přípojka Arbesova čp. 
1394) 

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 130  
v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN pro objekt če. 5) 

12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (zemní kabelové vedení ke garáži na st.p.č. 
5126) 

13. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
1633/3, 1633/1, 1601, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN V 
Pekle) 

14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
503/7, 2595 a st.p.č. 2855, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka 
NN ulice Řetízková) 

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
872/1 a 797/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení zemních kabelů NN 
pro připojení nových garáží v ulici Tovární) 

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
338/2, 338/68, 2330/2, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 
(přeložka kabelového vedení VN a NN) 

17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č.  323 v k.ú. Rýnovice 
(zemní kabelové vedení NN k RD Pomněnková 320/2 – Radka Novotná) 

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
2428/4, 1500/2, 1468/47, 1467/22, 1468/39, 1468/1, 2427, 1470/3  vše v 
k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací – ulice 
Jitřní) 

19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
448/8, 448/9, 518/78, 518/89, 518/90, 518/99, 518/125, 518/33, 
518/155, 518/144, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (podzemní vedení 
elektronických komunikací – Mšeno) 

20. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
338/2, 2327/6, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní 
vedení elektronických komunikací – ulice Masná) 

21. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
2384/12, 2304/2, 2384/4, 2557/4, 110, 2299/2, 2707, 2706, 1090/13, 
1090/12, 1032, 1036/1, 1083/8, 2402/1, 1148/3, 1181/20, 1178/3, 
1181/14, 2403/1, 1247/10, 2408/2, 1281/4, 1340/1, 1338/11, 1354/3, 
2426/1, 1354/1, 1353/1, 1353/5, 1353/4, 1340/26, 1343/2, 1392/18, 
1392/17, 1392/1, 1392/6, 1405/30, 2384/5, 2299/1, 1027/3, 1027/12, 
1036/27, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, v p.p.č. 1712/2, 1712/6, 1712/7, 
1720/12, 828/1, 828/2, 1712/1, 844/72, 844/50, 844/5, 844/54, 844/18, 
1633/2, 849/39, 849/27, 1780, vše v k.ú. Jablonecké Paseky (uložení HDPE 
trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 3652/3, 02 Mrázka) 

22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
209/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (plynovodní přípojka k domu – manž. 
Kořínkovi) 

23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
2184/3  v k.ú. Jablonec nad Nisou (plynovodní přípojka k domu – manž. 
Habánovi) 

24. Uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 
783/10 v k.ú. Kokonín (přístup k domu čp. 4970, Dělnická ul., Kokonín, 
který je ve vlastnictví Jaroslava Nováka) 

25. Uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 
1808/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup na pozemek p.p.č. 1807/16, který 
je ve vlastnictví manželů Hochmanových) 
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26. 17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem p.p.č. 445/2 v 
k.ú. Rýnovice (kanalizační splašková a jednotná stoka včetně šachet a 
některých přípojek v ul. Jana Želivského, k.ú. Rýnovice) 

27. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem p.p.č. 445/1 a 
445/3, vše v k.ú. Rýnovice, (kanalizační splašková a jednotná stoka včetně 
šachet a některých přípojek v ul. Jana Želivského, k.ú. Rýnovice) 

28. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
518/1, 518/196, 518/198, 518/225, 518/89, 448/8, 448/9, 448/12, 
403/403, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou  (rekonstrukce – energetický zdroj 
Mšeno) 

29. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
1612 v k.ú. Jablonecké Paseky (rekonstrukce – energetický zdroj Paseky 
Mincovna) 

30. Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v p.p.č. 446 v k.ú. Proseč nad Nisou (rekonstrukce NN ulice Horní, Za 
Říčkou) 

31. Změna usnesení rady města č. 87/2006/A/1 a 2 ze dne 8.6.2006 
32. Změna usnesení rady města č. 75/2007/A 1a a 1b ze dne 29.3.2007 
33. Změna usnesení rady města č. 216/2010 ze dne 14.10.2010 
34. Změna usnesení rady města č. 198/2007/6a a 6b ze dne 4.10.2007 
35. Změna usnesení rady města č. 198/2007/A/8 ze dne 4.10.2007 
36. Zrušení věcných břemen 
37. Zrušení usnesení rady města č. 270/2010/A/6 ze dne 16.12.2010 
38. Informace 

 
Iveta Lelková 

39. bezúplatný převod p.p.č. 789/2 o výměře  1072 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  
40. bezúplatný převod p.p.č. 403/1 o výměře  64268 m2, p.p.č. 403/410 o 

výměře 39 m2, p.p.č. 203/1 o výměře 1051 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N.  
41. přijetí daru části p.p.č. 825/8 o celkové výměře 2520 m2, dle geometrického 

plánu nově označené jako p.p.č. 825/9 o výměře 51 m2 v k.ú.  Jablonec n.N.  
42. výkup st.p.č. 2302/5 o výměře 28 m2, včetně stavby garáže bez čp/če v k.ú. 

Jablonec n.N.  
43.  zveřejnění záměru směny st.p.č. 2302/4 o výměře 23 m2, včetně stavby 

garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví Aleše Nesvadby, za 
st.p.č. 6826 o výměře 22 m2, včetně stavby garáže bez  čp/če vše v k.ú. 
Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N.  

44. zveřejnění záměru směny st.p.č. 524/8 o výměře 23 m2, včetně stavby garáže 
bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví manželů Vízkových, za 
st.p.č. 6825 o výměře 21 m2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. 
Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N. 

45. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 799-2007-FaM/OMP ze dne 
13.2.2008 

46. uzavření výpůjčky části p.p.č. 1999/25 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem 
příjezdové komunikace 

47. pronájem části p.p.č. 1050, geometrickým náčrtem označeno jako díl „A“ o 
výměře 100 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem parkování 

48.  zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1408/4 o výměře 131 m2 v k.ú. Jablonec 
n.N. za účelem zahrady 

49. zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 119/2 o výměře 93 m2 v k.ú. Kokonín za 
účelem zahrady 

50. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2301/3 o výměře 24 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stánkem na prodej točené zmrzliny 

51. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 929 o výměře 16586 m2, p.p.č. 1701/2 o 
výměře 800 m2, vše v k.ú. Proseč n.N., p.p.č. 40 o výměře 6628 m2, p.p.č. 
383/5 o výměře 8548 m2, p.p.č. 371/2 o výměře 690 m2, p.p.č. 371/4 o 
výměře 3690 m2, vše v k.ú. Kokonín  za účelem provozování zemědělské 
výroby 
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52.  zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 523 o výměře 73 m2 a části p.p.č. 
522 o výměře 47 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady 

53. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1410/2 o výměře 347 m2 v k.ú. Jablonec 
n.N. za účelem zahrady 

54. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 48, části p.p.č. 2293/2, části st.p.č. 
50/1 o výměře 12 m2  vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění stánku na 
prodej pečiva 

55. pronájem části p.p.č. 1052/1, geometrickým náčrtem oddělené o výměře  270 
m2  v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady 

56. ukončení nájemní smlouvy  č. 31/90/MPO ze dne 15.5.1996 
57. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 626 a části p.p.č. 628, která je 

geometrickým plánem nově označena jako p.p.č. 628/1 o výměře 1851 m2 a  
díl  „a“ z p.p.č. 626 o výměře 1141 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady 
a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  č. 31/90/MPO ze dne 15.5.1996 

58. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4498 o výměře 22 m2  v k.ú. Jablonec n.N. 
za účelem vypořádání pozemků pod garáží 

59.  zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/62 o výměře 10 m2 a p.p.č. 1487/55 
o výměře 17 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem cesty v zahrádkářské kolonii  

60. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/64 o výměře 24 m2 v k.ú. Mšeno n.N. 
za účelem zahrady 

61. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2479/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. 

62. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 128 o výměře 340 m2 v k.ú. Lukášov 
63. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 30/4 o výměře 1390 m2 v k.ú. Kokonín za 

účelem výstavby rodinného domu 
64. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 648 o výměře 68 m2 v k.ú. Vrkoslavice za 

účelem přístupu 
65. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 731/1 o výměře 375 m2 v k.ú. Rýnovice 
66. zveřejnění záměru prodeje a stanovení ceny za prodej p.p.č. 1309/5 o výměře 

93 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrada a scelení pozemků 
67. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 736/24 v k.ú. Kokonín za účelem parkování 

vozidel 
68. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2144/9 o výměře 902 m2, p.p.č. 

2144/15 o výměře 24 m2, p.p.č. 2144/17 o výměře 5 m2, vše v k.ú. Jablonec 
n.N. za účelem zahrady 

69. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1036/1 a části p.p.č. 2391/9 v k.ú. 
Jablonec n.N. za účelem zahrady 

70. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 938/10, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 938/14 o výměře 446 m2 ve vlastnictví Michala a Šárky 
Kourkových za část p.p.č. 822/1, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 822/5 o výměře 13 m2 a část p.p.č. 823/1, nově označené jako p.p.č. 
823/7 o výměře 196 m2 a části p.p.č. 800/2 a p.p.č. 824/1, nově označené 
jako p.p.č. 800/12 o výměře 74 m2 ve vlastnictví města, vše v k.ú. 
Jablonecké Paseky. 

71. nesouhlas s pronájmem p.p.č. 1118 o výměře 219 m2 v k.ú. Proseč n.N. 
72.  nesouhlas s prodejem p.p.č. 2024/1 o výměře 846 m2, p.p.č. 2024/2 o 

výměře 553 m2, p.p.č. 2024/3 o výměře 516 m2, st.p.č. 5529 o výměře 14 m2, 
vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady 

73. nesouhlas s prodejem, zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1176/4 o 
výměře cca 100 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady 

74. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 509/3 k.ú. Jablonec n.N. za účelem 
zahrady 

75. nesouhlas s prodejem p.p.č. 2964 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  
76. nesouhlas s prodejem p.p.č. 2963 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n.N. 
77. nesouhlas s prodejem p.p.č. 2962 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec n.N. 
78. nesouhlas s prodejem p.p.č. 2978 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N. 
79. nesouhlas s prodejem p.p.č. 2198/6 o výměře 620 m2 a části p.p.č. 2198/5, 

oddělené geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2198/35 o výměře 
44 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.  
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80. stanovení ceny - prodej části p.p.č. 1971/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem 
zahrady 

81. stanovení ceny - prodej p.p.č. 343/10 o výměře 55 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  
82. stanovení ceny – prodej části p.p.č. 1467/3, geometrickým plánem nově 

označená jako p.p.č. 1467/57 o výměře 188 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za 
účelem zahrady 

83. stanovení ceny - prodej části p.p.č. 830/3, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 830/8 o výměře 49 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem 
zahrady 

84. stanovení ceny – prodej části p.p.č. 2318/1, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 2318/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem 
přístupu 

85. stanovení ceny -  prodej p.p.č. 466/1 o výměře 347 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  
86. stanovení ceny - prodej p.p.č. 1226/5 o výměře 8 m2 a části p.p.č. 1226/6, 

geometrickým plánem nově označené p.p.č. 1226/5 o výměře 86 m2 a části 
p.p.č. 2401, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2401/2 o 
výměře 20 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání oplocené 
zahrady 

87. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno n.N.  
88. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 401/1 v k.ú. Jablonec n.N.  za účelem 

přístavby skladu k přilehlé provozovně 
89. záměr prodeje st.p.č. 877/3, 877/4, 877/5 – pozemky „pod stavbami“, p.p.č. 

877/8, p.p.č. 877/10, p.p.č. 877/13 v k.ú. Rýnovice 
90. pronájem  st.p.č. 6360/2 o výměře 35 m2 v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví 

ÚZSVM 
91. na vědomí – informace o zveřejnění prodejů a pronájmů v období, kdy 

nezasedala rada města  
 

Ing. Libuše Pavízová 
92. zástava Interma 

 
Petra Šourková 

93. Změna Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města (§ 8 – 11 
– Postup při prodeji objektů) 

 
Dnešní výbor vedl předseda výboru Ing. Miloš Vele 

 
Členové výboru schválili program č. 13 
 
1. Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. – 
navýšení hodnoty stávajícího objektu č.p. 4446 a hodnoty movitého majetku 
v k.ú. Jablonec nad Nisou  
Z důvodu výstavby a uvedení do zkušebního provozu víceúčelového zařízení pro 
pacienty, návštěvníky a personál („bistro“) v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, 
p.o. je nutné upravit i přílohu zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.. 
Jde o navýšení hodnoty stávajícího objektu o technické zhodnocení a o navýšení 
hodnoty předávaného movitého majetku. 
 
 
Původně schválený nemovitý majetek včetně pozemků (stav k 1.1.2011):  
 
Hodnota nemovitého majetku  
 

Účet č.  Pořizovací hodnota Oprávky Zůstatková 
hodnota 

021 Stavby 782 420 259,- Kč 223 275 792,- 
Kč 559 144 467,- Kč 
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031 Pozemky 2 270 988,- Kč - 2 270 988,- Kč 

 CELKEM 784 691 247,- Kč 223 275 792,- 
Kč 561 415 455,- Kč 

 
 
 
Hodnota movitého majetku v Kč 
 

 Pořizovací hodnota 
 

Oprávky Zůstatková hodnota 

DHM 83 069 215,00 54 136 170,00 28 933 045,00 
DNM                   - -                   - 
DDHM                   - -                   - 
DDNM                   - -                   - 
ODHM v OTE                   - -                   - 
Umělecká díla 
exterierová                   - -                   - 

Umělecká díla interierová                   -               -                   - 
Zásoby                   -               -                   - 
FKSP – DDHM v OTE                   - -                   - 
FKSP – DDHM                    - -                   - 
CELKEM 83 069 215,00 54 136 170,00 28 933 045,00 

 
 
 
Specifikace majetku předávaného Nemocnici: 

Stavby 

Parcela č. Číslo 
popisné Hodnota Popis 

St.p.č. 6098 4446 9 556 384,45Kč Technické zhodnocení stávajícího 
objektu 

celkem 9 556 384,45 Kč  

Movité věci 

 Pořizovací 
hodnota Oprávky Zůstatková hodnota 

DHM 450 771,67 Kč 0 450 771,67 Kč 

DDHM 19 264,87 Kč 19 264,87 Kč 0 

celkem 470 036,54 Kč 19 264,87 Kč 450 771,67 Kč 

 
 
 
Nově ke schválení předkládaný majetek: 
 
Hodnota nemovitého majetku 
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Účet č.  Pořizovací hodnota Oprávky Zůstatková 
hodnota 

021 Stavby 791 976 643,45 Kč 223 275 792,- 
Kč 568 700 851,45 Kč 

031 Pozemky 2 270 988,- Kč - 2 270 988,- Kč 

 CELKEM 794 247 631,45 
Kč 

223 275 792,- 
Kč 

570 971 839,45 
Kč 

 
 
Hodnota movitého majetku v Kč 

 Pořizovací 
hodnota 

 

Oprávky Zůstatková hodnota 

DHM 83 519 986,67 Kč 54 136 170,- Kč 29 383 816,67 Kč 
DNM                   - -                   - 
DDHM 19 264,87 Kč 19 264,87 Kč 0 
DDNM                   - -                   - 
ODHM v OTE                   - -                   - 
Umělecká díla 
exterierová                   - -                   - 

Umělecká díla interierová                   -               -                   - 
Zásoby                   -               -                   - 
FKSP – DDHM v OTE                   - -                   - 
FKSP – DDHM                    - -                   - 

CELKEM 83 539 251,54 
Kč 

54 155 434,87 
Kč 29 383 816,67 Kč 
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Příloha č. 1 – Příloha č. 1 ke Zřizovací listině 

 
 
 

Příloha č. 1 ke Zřizovací listině 
 

                         ze dne: 22.9.2011 
 

Vymezení majetku ve vlastnictví města Jablonce nad Nisou, který je předán příspěvkové 
organizaci k hospodaření ke dni 1.9.2011 
 
 
Název organizace: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. – Nemocniční 15,  

466 60  Jablonec nad Nisou 
 
Hodnota nemovitého majetku 

Účet č.  Pořizovací hodnota Oprávky Zůstatková 
hodnota 

021 Stavby 791 976 643,45 Kč 223 275 792,- 
Kč 568 700 851,45 Kč 

031 Pozemky 2 270 988,- Kč - 2 270 988,- Kč 

 CELKEM 794 247 631,45 
Kč 

223 275 792,- 
Kč 

570 971 839,45 
Kč 

 
 
 
Hodnota movitého majetku v Kč 

 Pořizovací 
hodnota 

 

Oprávky Zůstatková hodnota 

DHM 83 519 986,67 Kč 54 136 170,- Kč 29 383 816,67 Kč 
DNM                   - -                   - 
DDHM 19 264,87 Kč 19 264,87 Kč 0 
DDNM                   - -                   - 
ODHM v OTE                   - -                   - 
Umělecká díla 
exterierová                   - -                   - 

Umělecká díla interierová                   -               -                   - 
Zásoby                   -               -                   - 
FKSP – DDHM v OTE                   - -                   - 
FKSP – DDHM                    - -                   - 

CELKEM 83 539 251,54 
Kč 

54 155 434,87 
Kč 29 383 816,67 Kč 

 
 
Stav ke dni: 31.8.2011 
 
 
..............................................    .............................................. 

Ing. Petr Beitl      Mgr. Petr Tulpa   
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       starosta                     místosta 
 
 
 
Doporučení výboru:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 
zastupitelstvu města schválit změnu přílohy č.1 zřizovací listiny Nemocnice 
Jablonec nad Nisou, p.o. 
 
Hlasování: 9,0,0 

2. Pronájem vodohospodářských děl SVS a.s. 
Žádáme Vás o projednání a odsouhlasení pronájmu následujícího 
vodohospodářského díla Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS): 
 
1) Stavba vodovodu a kanalizace  Větrný Vrch v Jablonci nad Nisou 
   
Jedná se o tyto stoky: 
Vodovodní řady: 

 vodovodní řad II je tvořen z potrubí  PEEGEPLAST  D 90/5,4 PN 10 a 
DN 100 délky 197,9 a 285 m. 

 vodovodní řad V odbočuje z řadu II je tvořen potrubím PEEGEPLAST  
D 90/5,4 PN 10 a DN 100 délky 27,05m 

---------------------- 
vodovodní řady délky celkem 509,95 m 

Splašková kanalizace: 
 stoka A: Kanalizace je tvořena kameninovým potrubím DN 300 v délce 

283,02 m. Na stoce je vybudováno 9 kusů revizních betonových 
šachet. 

 stoka B: je napojena stávající kanalizaci v ulici V Úvoze. Kanalizace je 
tvořena kameninovým potrubím DN 300 v délce 152,3 m. Na stoce je 
vybudováno 8 kusů revizních betonových šachet.   
        ------------------- 
kanalizační řady délky celkem 435,32 m 
kanalizační šachty celkem  17 ks 

 
Uvedené vodohospodářské dílo bylo vybudováno v roce 2009 městem Jablonec nad 
Nisou a do dnešního dne nebylo převedeno do majetku budoucího vlastníka - SVS. 
Pro možnost řádného provozování je do doby převodu díla do majetku SVS nutný 
jeho pronájem SVS (v rámci MěÚ není žádné oddělení určené ani oprávněné k 
výkonu správy vodohospodářských děl). 
SVS, jejímž významným akcionářem je město Jablonec nad Nisou, byla od počátku 
výstavby výše uvedeného vodohospodářského děla určena jako budoucí vlastník.  
 
Dílo nebylo pořízeno z dotačních prostředků a jeho převod do majetku SVS je 
podmíněn splněním všech legislativních náležitostí ze strany města i SVS. 
 
Pronájem byl projednán se zástupci SVS (Ing. Davidem Votavou a p. Arnoštem 
Šormem), kteří s pronájmem uvedeného vodohospodářského díla souhlasí za 
podmínek stanovených předpisy SVS: 

- nájemní smlouva na vodohospodářské dílo bude uzavřena na dobu 
určitou – do doby převodu díla do majetku SVS 

- za pronájem vodohospodářského díla je stanoveno symbolické roční 
nájemné ve výši 1,- Kč, které je splatné vždy do 31.12. běžného roku 

- provozovat předmět nájmu ke sjednanému účelu, 
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- pečovat o předmět nájmu s péčí řádného hospodáře a zajišťovat v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy na své náklady, jeho řádnou a 
včasnou údržbu, opravy a bezporuchový provoz; 

- platit řádně a včas nájemné, 
- předkládat městu k odsouhlasení plán investic potřebných k zabezpečení 

provozu předmětu nájmu,  
- upozornit město na možnost vzniku škody na předmětu nájmu bez 

zbytečného odkladu poté kdy se o takové možnosti dozví a v této 
souvislosti činit potřebné kroky k tomu, aby ke škodě nedošlo nebo aby 
byla co nejmenší, 

- vlastním nákladem zajišťovat bez ohledu na jejich výši i běžnou údržbu a 
opravy, jejichž potřeba vznikne zaviněním nájemce či třetí osoby, za jejíž 
činnost nájemce odpovídá, 

 
Jakmile budou splněny všechny legislativní náležitosti dojde k převodu díla. 
 
Diskuse: 
JUDr. Belda – co nyní brání převodu? 
p. Mikulášek - ještě není dodělaná komunikace, chtějí přebrat kompletní 
 
Hlasování:9,0,0 
 
 
3. Liberecká 50/3418, 52/3419 – prodej volné bytové jednotky č. 3418/14 -  
otevírání obálek  
Jedná se o předposlední neprodanou jednotku v objektu Liberecká 50/3418 
v Jablonci nad Nisou. Bytová jednotka je volná, o velikosti 1+1 a celkové výměře 
36,6 m2. Byt se nachází v 7. nadzemním podlaží objektu a sestává z kuchyně 
(13,5 m2), pokoje (16,0 m2), předsíně (2,6 m2), koupelny (2,0 m2), WC (1,0 m2) a 
sklepa (1,5 m2). 
K uvedené bytové jednotce patří spoluvlastnický podíl o velikosti 366/22929 
na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4541 a 4542, vše v k. ú. 
Jablonec nad Nisou. 
 
Diskuse: 
pí Šourková – se předem omluvila za administrativní chybu, kdy byl zveřejněn 
prodej bytové jednotky č. 3418/14, ale správné číslo bytové jednotky je 3418/17. 
Celkem dorazilo 6 nabídek. 
JUDr. Belda – nelze již napravit, i když zájemci věděli, že se jedná o byt č. 17. 
Navrhuje otevřít obálky, přečíst jména, ale nesdělovat navrhovanou částku a 
písemně seznámit zájemce s nastalou situací. Všechny nabídky budou zapečetěny 
do jedné obálky a uloženy na majetkoprávním oddělení. 
Ing. Vele – souhlasí s tím, že budou otevřeny obálky a přečtena pouze jména kvůli 
obeslání zájemců.  
Prodej bytové jednotky bude znovu zveřejněn. 
 
Obálky byly doručeny těmito zájemci: 

- pan Tomáš Bušek, U Staré lípy 14, Jablonec nad Nisou 
- paní Marcela Čechová, Vzdušná 11a, Jablonec nad Nisou 
- manželé Doležalovi, Liberecká 45, Jablonec nad Nisou 
- manželé Nožičkovi, Liberecká 45, Jablonec nad Nisou 
- pan Martin Šourek, Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou 
- Jan Bendl, Budovatelů 14, Jablonec nad Nisou 

 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. 9. 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3418/17 
v objektu Liberecká 50/3418, 52/3419 o velikosti 1+1 a  celkové výměře 
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36,6 m2 v 7. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 
366/22929 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4541 a 
4542, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou. 
 
 
Hlasování:9,0,0 
 
4. Prosečská 199 – prodej volné bytové jednotky č. 199/4 – otevírání obálek 
Byt je již podruhé nabízen k prodeji. Dne 21. 6. 2011, kdy měly být otevírány obálky 
na prodej předmětného bytu, bylo konstatováno, že se do výběrového řízení nikdo 
nepřihlásil. Proto byla bytová jednotka opětovně zveřejněna k prodeji.  
Jedná se o poslední neprodanou jednotku v objektu Prosečská 199 v k.ú. Proseč 
nad Nisou. Bytová jednotka je volná, o velikosti 1+2 a celkové výměře 52,0 m2. 
Byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží objektu a sestává z kuchyně (21,5 m2), 
pokoje 1 (16,0 m2), pokoje 2 (13,5 m2) a WC mimo bytovou jednotku (1,0 m2). 
K uvedené bytové jednotce patří spoluvlastnický podíl o velikosti 520/3507 
na společných částech domu a stavební parcele č. 1255, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou. 
 
Popis bytu dle správce (oddělení správy bytových domů): 
totálně zdevastovaný byt, zasažený plísní – okopání  omítek, sanace zdiva, nutná 
výměna oken, revize podlah, elektro, odpadů, je potřeba řešit sociální zařízení, 
vytápění. 
 
Diskuse: 
pí Šourková – o koupi této bytové jednotky není zájemce, navrhuje znovu zveřejnit 
s tím, že je možnost inzerce v Jabloneckém měsíčníku a realitním serveru RK RIA 
Ing. Pavízová – byt je v havarijním stavu 
 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. 9. 2011 schválit 
znovu zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 199/4 v objektu 
Prosečská 199 o velikosti 1+2 a celkové výměře 52,0 m2 ve 2. nadzemním 
podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 520/3507 na společných 
částech domu a stavební parcele č. 1255, vše v k. ú. Proseč nad Nisou 
obálkovou metodou. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
5. Podskalí 17/2941 – zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky 
č. 2941/1 obálkovou metodou 
Dne 21. 6. 2011 byly otevírány obálky na prodej uvedeného bytu. Výbor doporučil 
schválit prodej volné bytové jednotky pouze výherci výběrového řízení (Radek Popela 
za kupní cenu ve výši 400.000,- Kč). Druhý v pořadí byl Marek Gábor, nabízel cenu 
329.999,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že výherce výběrového řízení od koupě bytu odstoupil, bude 
bytová jednotka opětovně zveřejněna k prodeji obálkovou metodou. 
Bytová jednotka č. 2941/1 je volná, o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,3 m2. 
Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží objektu a sestává z kuchyně (7,0 m2), pokoje 
(21,7 m2), pokoje (14,1 m2), pokoje (10,0 m2), předsíně (7,6 m2), koupelny (4,3 m2), 
WC (1,2 m2), sklepa I (30,8 m2), sklepa II (5,3 m2) a sklepa III (3,3 m2). 
K uvedené bytové jednotce patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1053/2721 
na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad 
Nisou. 
 
Popis bytu dle správce (oddělení správy bytových domů): 
byt v přízemí, značně zasažený havárií vody, nutno odstranit parkety v předsíni i 
kuchyni, zrevidovat elektro, etážové topení, sanovat vlhké omítky, zlikvidovat plíseň  
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Navržený závěr: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. 9. 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2941/1 
v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,3 m2 
v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/2721 
na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec 
nad Nisou obálkovou metodou.  
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
6. Podhorská 55/823, Jablonec nad Nisou – proinvestování části kupní ceny 
Dne 19. 6. 2008 zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 303/2008/4  
prodej objektu č.p. 823 (Podhorská 55) na st. p. č. 664/1 včetně st. p. č. 664/1 vše 
v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům Michalovi a Janě 
Soukalovým, bytem Podhorská 823/55, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 
2.400.000,- Kč s tím, že 1.900.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy 
a 500.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav 
vnějšího pláště objektu, tj. do 15. 9. 2011. 
Kupující předali doklady k proinvestování s předstihem. Technik oddělení technické 
podpory po provedeném místním šetření a porovnání dokladů se skutečností 
konstatoval, že manželé Soukalovi provedli mimo jiné tyto stavební práce: vybourání 
starých oken, zednickou přípravu otvorů pro okna, dodávku a montáž oken, 
likvidaci starých oken. Požadovaná částka byla překročena o 30.000,- Kč, proto 
technik doporučuje částku ve výši 500.000,- Kč schválit jako proinvestovanou. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o částku k proinvestování ve výši 500.000,- Kč, není 
nutné místní šetření za účasti členů výboru pro hospodaření s majetkem města. 
 
Navržený závěr: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. 9. 2011 
zastupitelstvu města schválit uznání proinvestování částky ve výši 500.000,- 
Kč z kupní ceny objektu č.p. 823 (Podhorská 55) na st. p. č. 664/1 včetně 
st. p. č. 664/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům Michalovi a Janě 
Soukalovým, bytem Podhorská 55, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy 
č. 572-2008-FaM/OMP. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
7. Informativní bod - schvalování majetkoprávních úkonů v období, kdy 
nezasedala rada města 
Rada města Jablonce nad Nisou na svém 28. zasedání konaném dne 9. 6. 2011 
svým usnesením č. 135/2011/C svěřila odboru ekonomiky pravomoc rozhodování 
o pronájmech nebytových prostor, pozemku, objektů a výpůjček a zřizování věcných 
břemen v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 10. 6. 2011 do 25. 8. 2011. 
Rada města Jablonce nad Nisou na svém 28. zasedání konaném dne 9. 6. 2011 
svým usnesením č. 135/2011/B pověřila starostu města Jablonec nad Nisou 
zveřejňováním záměrů majetkoprávních úkonů v období, kdy nezasedá rada města, 
tj. od 10. 6. 2011 do 25. 8.2011. 
 
a) Dne 4. 7. 2011 byl zveřejněn záměr pronájmu nebytového prostoru – 
víceúčelového zařízení pro pacienty, návštěvníky a personál v areálu 
nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15/4446, Jablonec nad Nisou. 
Zveřejnění bylo podepsáno starostou města Ing. Petrem Beitlem dne 4. 7. 2011. 
 
V návaznosti na uvedené udělila dne 1. 8. 2011 vedoucí odboru ekonomiky souhlas 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor víceúčelového 
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zařízení pro pacienty, návštěvníky a personál v objektu čp. 4446 na st.p.č. 6213, 
6211, 3033/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost Pekárna Šumava a.s., 
se sídlem Jablonec nad Nisou, Na Výšině 11 čp. 3373, 466 01, IČ 273 53  
 
b) Rada města schválila na svém 30. zasedání, konaném dne 23. 6. 2011 
usnesením č. 158/2011/2 zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 11 k nájemní 
smlouvě č. 8/98 ze dne 1. 6. 1998 na pronájem nebytových prostor v budově 
bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že 
nájem nebytových prostor bude prodloužen do 1. 6. 2023. Dále tímto dodatkem 
dojde k vzájemnému zápočtu investic vynaložených nájemcem do opravy střechy 
ve výši 1,1 mil. Kč oproti nájemnému s tím, že 46.338,- Kč (tj. celé nájemné) bude 
započítáváno měsíčně oproti nájemnému. Započítávání investice oproti nájemnému 
bude poprvé provedeno v měsíci, který následuje po provedení prací a potrvá až do 
úplného započtení (tato částka se bude ročně navyšovat poměrnou částkou o míru 
inflace). 
 
Vzhledem k tomu, že proběhlo uvedené zveřejnění a v  návaznosti na usnesení byl 
dne 23. 8. 2011 vedoucí odboru ekonomiky dán souhlas s uzavřením citovaného 
dodatku.  
 
c) Rada města schválila na svém 30. zasedání, konaném dne 23. 6. 2011 
usnesením č. 158/2011/1 zveřejnění záměru pronájmu budovy bez čp/če 
na st.p.č. 1605, k.ú. Mšeno nad Nisou společnosti SPORT Jablonec n. N., s. r. o. 
 
V návaznosti na uvedené udělila dne 4. 7. 2011 vedoucí odboru ekonomiky souhlas 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem objektu bez čp/če na st.p.č. 1605 a 
st.p.č. 1605 vše k.ú. Mšeno nad Nisou pro společnost SPORT Jablonec n. N., s. r. 
o., IČ 2543441, se sídlem U stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou za účelem 
provozování sauny s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.500,- Kč + 
DPH měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou s účinností od 15. 7. 2011. 
 
 
d) Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 21. 6. 2011 doporučil starostovi 
města schválit zveřejnění záměru pronájmu budovy čp. 327 na st.p.č. 337 
(kulturní dům v Kokoníně) a st.p.č. 337 a p.p.č. 783/10 a p.p.č. 785/4 vše 
v katastrálním území Kokonín pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
 
Zveřejnění bylo podepsáno starostou města Ing. Petrem Beitlem dne 22. 6. 2011. 
 
Navržený závěr: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města bere dne 6. 9. 2011 na vědomí 
informaci o schvalování majetkoprávních úkonů v období, kdy nezasedala 
rada města. 
 
Hlasování: nehlasuje se 
 
 
8. Výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu B. Němcové 54, 
Jablonec nad Nisou 
Ředitelka Centra sociálních služeb žádá o ukončení nájemní smlouvy s Územním 
sdružením Českého zahrádkářského svazu Jablonec nad Nisou, které užívá 
prostory v objektu B. Němcové 54, 466 04 Jablonec nad Nisou. 
Nájemní smlouva nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2003 a byla uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nebytový prostor je o celkové výměře 
24,8 m2 (17,8 m2 - kancelář, 7 m2 – ostatní prostory). Roční nájemné bylo hrazeno 
ve výši 12.000,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že nebytové prostory potřebuje Centrum sociálních služeb pro 
svoji činnost, byl nabídnut sdružení k užívání prostor ve Spolkovém domě v ul. 
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E. Floriánové 8, kde jsou k tomuto účelu vhodné nebytové prostory. Při prvním 
jednání s předsedou Územního sdružení pan Šrám souhlasil s přestěhováním 
do Spolkového domu. Při dalším jednání pan Šrám odmítl akceptovat dohodu, 
týkající se ukončení nájemní smlouvy. 
Na základě výše uvedeného žádá Centrum sociálních služeb o podání výpovědi 
z nájemní smlouvy tak, aby byl nájemní vztah co nejdříve ukončen. 
Centrum sociálních služeb i nadále nabízí Územnímu sdružení Českého svazu 
zahrádkářů prostory ve Spolkovém domě, tak jak bylo původně dohodnuto. 
 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – předpokládá, že v zahrádkářském svazu jsou lidé starších ročníků a 
s nimi je složitější komunikace, ředitelka by měla učinit dohodu 
JUDr. Belda – navrhuje pozvat jak paní Jozífkovou z CSS, tak pana Šráma ze 
zahrádkářského svazu na příští jednání výboru 
Ing. Vele – do příštího výboru budou přizvány k jednání obě strany 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. 9. 2011 
projednat za účasti ředitelky CSS paní Jozífkové a zástupce zahrádkářského 
svazu pana Šráma podání výpovědi z nájemní smlouvy na pronájem 
nebytových prostor v objektu B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou, uzavřenou 
dne 1. 1. 2003 s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu 
Jablonec nad Nisou, se sídlem 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou, 
Boženy Němcové 54. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
9. Smetanova 38/2844 – přeřazení objektu ze skupiny „C“ (objekty prodávané 
jako celek) do skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve svém 
vlastnictví) 
Objekt je zařazen ve skupině „C“ (objekty určené k prodeji jako celek). V souvislosti 
s tím byl objekt připraven k prodeji. 
Jedná se o objekt č.p. 2844 (Smetanova 38) na st.p.č. 3041 včetně st.p.č. 3041 
o výměře 260 m2 a části p.p.č. 1129/1 (nyní o výměře 1187 m2), vše v k.ú. Jablonec 
nad Nisou (včetně příslušenství). 
Na p.p.č. 1129/1 se nachází opěrná zeď, která je ve špatném technickém stavu 
Nájemní smlouva na část p.p.č. 1129/1 (pan Kunc, bytem Smetanova 38, Jablonec 
nad Nisou). 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města projednal dne 12. dubna 2011 návrh 
na zveřejnění záměru prodeje objektu Smetanova 38 včetně pozemků. Výbor 
doporučil stáhnout tento bod s tím, že bude projednán ve výboru pro rozvoj a 
strategii města. Výbor doporučil v červnu 2011 v návaznosti na tvorbu nového 
územního plánu níže uvedené stanovisko: 
 
Zpracovatel nového územního plánu Ing. arch. Hron (SAUL Liberec) doporučuje 
ohledně objektu Smetanova ul. č. 38 tyto varianty řešení:  
Priorita č. 1 - objekt včetně zahrady vůbec neprodávat  
Priorita č. 2 - odložit prodej objektu včetně části přilehlé zahrady do doby 
doprojednání konceptu ÚP.  
Priorita č. 3 - pokud by opravdu nebylo zbytí, doporučuje pouze prodej samotného 
objektu s tím, že nový vlastník by byl informován o budoucí zátěži daného území 
týkající se blíže nespecifikovaného záboru přilehlé zahrady (za účelem úpravy 
parametrů Smetanovy ulice). V tom případě se musí v rámci projednávání konceptu 
územního plánu uplatnit požadavek na změnu funkčního využití daného pozemku a 
to ve smyslu z nově navrhované veřejné zeleně na plochu pro smíšené bydlení.  
 
Diskuse: 
Ing. Vele – diskutováno již několikrát, bude lepší si objekt ponechat s ohledem na 
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územní plán města 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města bere na vědomí stanovisko 
zpracovatele nového územního plánu k prodeji objektu č.p. 2844 
(Smetanova 38) na st.p.č. 3041 včetně st.p.č. 3041 a části p.p.č. 1129/1 vše 
v k.ú. Jablonec nad Nisou a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
přeřazení objektu Smetanova 38/2844 v Jablonci nad Nisou ze skupiny „C“ 
(objekty prodávané jako celek) do skupiny „E“ (objekty, které si město 
ponechá ve svém vlastnictví). 
 
Hlasování:9,0,0 
 
 
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
přes p.p.č. 1398  v k.ú. Mšeno nad Nisou (vrchní vedení NN – přípojka 
Arbesova čp. 1394) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1398 
v k.ú. Mšeno nad Nisou požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
společnost Bimont s.r.o. (vrchní vedení NN – přípojka Arbesova čp. 1394). 
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 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene přes p.p.č. 1398  v k.ú. Mšeno nad Nisou (vrchní vedení NN – 
přípojka Arbesova čp. 1394) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a 
jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 100,- Kč/m2 + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
130  v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN pro objekt če. 5) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 130 
v k.ú. Proseč nad Nisou požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
společnost Bimont s.r.o. (kabelová smyčka NN pro objekt če. 5). 
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 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 130  v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN pro objekt 
če. 5) 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. 
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Hlasování: 9,0,0 
 
 
12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (zemní kabelové vedení ke garáži na st.p.č. 
5126) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 942/1 
v k.ú. Jablonec nad Nisou požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
společnost GREKO s.r.o. (zemní kabelové vedení ke garáži na st.p.č. 5126). 
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 územního plánování - souhlas 

oddělení technické podpory - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

  
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (zemní kabelové vedení ke 
garáži na st.p.č. 5126) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou 
úhradu stanovit dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
13. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
1633/3, 1633/1, 1601, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN V 
Pekle) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  1633/3, 
1633/1, 1601, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN V Pekle), požádala 
v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. společnost GREKO 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 územního plánování - souhlas 

oddělení správy komunikací - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

  
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 1633/3, 1633/1, 1601, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová 
smyčka NN V Pekle), 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 
 
 
14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
503/7, 2595 a st.p.č. 2855, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka 
NN ulice Řetízková) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  503/7, 
2595 a st.p.č. 2855, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN ulice 
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Řetízková), požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. společnost 
GREKO 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 technické podpory  - souhlas  
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

  
Doporučení výboru: 
a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 503/7, 2595, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová 
smyčka NN ulice Řetízková), 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. 
b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ve st.p.č. 2855 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN ulice 
Řetízková) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 
02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu 
stanovit dle dohodou ve výši  250,- Kč/m2 + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
872/1 a 797/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení zemních kabelů NN pro 
připojení nových garáží v ulici Tovární) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 872/1 a 
797/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení zemních kabelů NN pro připojení 
nových garáží v ulici Tovární), požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. společnost Kollert Elektro 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 správy veřejné zeleně – souhlas 
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
 
Doporučení výboru: 
a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v části p.p.č. 797/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení zemních 
kabelů NN pro připojení nových garáží v ulici Tovární) 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. 
b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 872/1 a části p.p.č. 797/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 



(uložení zemních kabelů NN pro připojení nových garáží v ulici Tovární), se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., 
IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou 
ve výši  250,- Kč/m2 + DPH.  
 
Hlasování: 9,0,0 
 
16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
338/2, 338/68, 2330/2, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 
(přeložka kabelového vedení VN a NN) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 338/2, 
338/68, 2330/2, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, požádala 
v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. společnost ELPROINVEST s.r.o. 
(přeložka kabelového vedení VN a NN). 
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 územního plánování - souhlas 

oddělení nebytových objektů - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  
oddělení správy komunikací  - souhlas  
oddělení majetkoprávní – nájem – Sport s.r.o. – p.p.č. 338/2 a 338/68 
 

Doporučení výboru: 
a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 338/68, 2330/2, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad 
Nisou (přeložka kabelového vedení VN a NN), 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. 
b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 338/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka kabelového vedení 
VN a NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 
02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu 
stanovit dohodou ve výši 100,- Kč/m2 + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č.  323 v k.ú. Rýnovice 
(zemní kabelové vedení NN k RD Pomněnková 320/2 – Radka Novotná) 
O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 323 v k.ú. Rýnovice požádal 
v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Petr Dort (zemní kabelové vedení 
NN k RD Pomněnková 320/2 – Radka Novotná). 
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 správy komunikací  - souhlas  
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 323 
v k.ú. Rýnovice (zemní kabelové vedení NN k RD Pomněnková 320/2 – Radka 
Novotná) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 
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02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit 
dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
2428/4, 1500/2, 1468/47, 1467/22, 1468/39, 1468/1, 2427, 1470/3  vše v 
k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací – ulice 
Jitřní) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  2428/4, 
1500/2, 1468/47, 1467/22, 1468/39, 1468/1, 2427, 1470/3,  vše v k.ú. Jablonec 
nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací – ulice Jitřní), požádal v 
zastoupení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vladimír Pelikán. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný) a 
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (budoucí oprávněný). 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací  - souhlas  

oddělení správy veřejné zeleně - souhlas 
oddělení technické podpory – souhlas 
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Diskuse: 
Mgr. Dlouhá – proč jsou některé ceny stanoveny ceníkem a některé dohodou? 
pí Medková – ceník je schválen městem pro případ, že to bude na komunikacích, 
dohodou je mimo komunikace 
 
Doporučení výboru: 
a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 2428/4, 1468/47, 1468/39, 2427, vše v k.ú. Jablonec nad 
Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací – ulice Jitřní), se 
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (budoucí oprávněný), a 
jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení 
věcného břemene + DPH. 
b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011  radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 1467/22, 1468/1, 1470/3,  vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 
(podzemní vedení elektronických komunikací – ulice Jitřní), se společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu 
stanovit dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH. 
c) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011  radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 1500/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení 
elektronických komunikací – ulice Jitřní), se společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 
60193336(budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve 
výši 100,- Kč/m2 + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
448/8, 448/9, 518/78, 518/89, 518/90, 518/99, 518/125, 518/33, 518/155, 
518/144, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (podzemní vedení elektronických 
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komunikací – Mšeno)  
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  448/8, 
448/9, 518/78, 518/89, 518/90, 518/99, 518/125, 518/33, 518/155, 518/144, 
vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací – Mšeno) 
požádal v zastoupení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vladimír 
Pelikán. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný) a 
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (budoucí oprávněný). 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací  - souhlas  

oddělení správy veřejné zeleně - souhlas 
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Doporučení výboru: 
a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 448/8, 518/78, 518/90, 518/125, 518/33, 518/155, vše v k.ú. 
Mšeno nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací – Mšeno), se 
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (budoucí oprávněný), a 
jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení 
věcného břemene + DPH. 
b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011  radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 448/9, 518/89, 518/99, 518/144, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou 
(podzemní vedení elektronických komunikací – Mšeno), se společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu 
stanovit dohodou ve výši 375,- Kč/m2 + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
  
20. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
338/2, 2327/6, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní 
vedení elektronických komunikací – ulice Masná)  
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  338/2, 
2327/6, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení 
elektronických komunikací – ulice Masná) požádal v zastoupení společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vladimír Pelikán. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný) a 
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (budoucí oprávněný). 
Kolečko: oddělení správy komunikací  - souhlas  

oddělení nebytových objektů - souhlas 
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

  oddělení majetkoprávní   – nájem – Sport s.r.o. – p.p.č. 338/2  
 
Doporučení výboru: 
a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 2327/6, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 
(podzemní vedení elektronických komunikací – ulice Masná) se společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu 
stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. 
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b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011  radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 338/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení 
elektronických komunikací – ulice Masná) se společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 
60193336 (budoucí oprávněný), a  jednorázovou úhradu stanovit  dohodou ve 
výši 100,- Kč/m2 + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
21. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
2384/12, 2304/2, 2384/4, 2557/4, 110, 2299/2, 2707, 2706, 1090/13, 
1090/12, 1032, 1036/1, 1083/8, 2402/1, 1148/3, 1181/20, 1178/3, 
1181/14, 2403/1, 1247/10, 2408/2, 1281/4, 1340/1, 1338/11, 1354/3, 
2426/1, 1354/1, 1353/1, 1353/5, 1353/4, 1340/26, 1343/2, 1392/18, 
1392/17, 1392/1, 1392/6, 1405/30, 2384/5, 2299/1, 1027/3, 1027/12, 
1036/27, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, v p.p.č. 1712/2, 1712/6, 1712/7, 
1720/12, 828/1, 828/2, 1712/1, 844/72, 844/50, 844/5, 844/54, 844/18, 
1633/2, 849/39, 849/27, 1780, vše v k.ú. Jablonecké Paseky (uložení HDPE 
trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 3652/3, 02 Mrázka)  
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
2384/12, 2304/2, 2384/4, 2557/4, 110, 2299/2, 2707, 2706, 1090/13, 1090/12, 
1032, 1036/1, 1083/8, 2402/1, 1148/3, 1181/20, 1178/3, 1181/14, 2403/1, 
1247/10, 2408/2, 1281/4, 1340/1, 1338/11, 1354/3, 2426/1, 1354/1, 1353/1, 
1353/5, 1353/4, 1340/26, 1343/2, 1392/18, 1392/17, 1392/1, 1392/6, 1405/30, 
2384/5, 2299/1, 1027/3, 1027/12, 1036/27, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, 
v p.p.č. 1712/2, 1712/6, 1712/7, 1720/12, 828/1, 828/2, 1712/1, 844/72, 
844/50, 844/5, 844/54, 844/18, 1633/2, 849/39, 849/27, 1780, vše v k.ú. 
Jablonecké Paseky (uložení HDPE trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála 
Mrázka 3652/3, 02 Mrázka), požádala v zastoupení společnosti T-Mobile Czech 
Republic, a.s., společnost Vydis s.r.o. 
Smlouva bude uzavřena se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681 (budoucí oprávněný). 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací  - souhlasíme  

oddělení správy veřejné zeleně – souhlas 
oddělení nebytových objektů - souhlas 
oddělení technické podpory  - souhlas  
oddělení územního plánování – souhlasíme pod podmínkou souhlasu 

orgánu památkové péče v ploše MPZ Jablonec nad Nisou, jinak souhlas 
orgán státní památkové péče: z hlediska zájmů státní památkové péče 

bylo v dané věci vydáno samostatné souhlasné stanovisko 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

  oddělení majetkoprávní  - souhlas 
 
Doporučení výboru: 
a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č.  2384/12, 2304/2, 2384/4, 2557/4, 110, 2299/2, 2707, 
2706, 1090/13, 1090/12, 1036/1, 1083/8, 2402/1, 1148/3, 1181/20, 2403/1, 
1247/10, 2408/2, 1281/4, 1340/1, 1338/11, 2426/1, 1354/1, 1340/26, 
1392/18, 1392/17, 1405/30, 2384/5, 2299/1, 1392/6, vše v k.ú. Jablonec nad 
Nisou, v p.p.č. 1712/2, 1712/6, 1712/7, 1720/12, 1712/1, 844/72, 844/50, 
844/5, 844/54, 844/18, 1633/2, 849/39, 1780, vše v k.ú. Jablonecké Paseky 
(uložení HDPE trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 
3652/3, 02 Mrázka) se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681 (budoucí oprávněný), a 
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jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení 
věcného břemene + DPH. 
 
b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 6.9.2011  radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 1032, 1027/12, 1027/3, 1036/27, vše v k.ú. Jablonec nad 
Nisou (uložení HDPE trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 
3652/3, 02 Mrázka) se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681 (budoucí oprávněný), a  
jednorázovou úhradu stanovit  dohodou, ve výši 625,- Kč/m2 + DPH. 
 
c) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 6.9.2011  radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 1178/3, 1181/14, 1354/3, 1353/1, 1353/5, 1353/4, 1343/2, 
1392/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení HDPE trubek na stavbě 
Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 3652/3, 02 Mrázka) se společností T-
Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 
64949681(budoucí oprávněný), a  jednorázovou úhradu stanovit  dohodou, ve 
výši 250,- Kč/m2 + DPH. 
 
d) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 6.9.2011  radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 828/1, 828/2, 849/27, vše v k.ú. Jablonecké Paseky (uložení 
HDPE trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 3652/3, 02 
Mrázka) se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 
2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681 (budoucí oprávněný), a  jednorázovou 
úhradu stanovit  dohodou, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
209/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (plynovodní přípojka k domu – manž. Kořínkovi) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 209/1 
v k.ú. Mšeno nad Nisou požádali manželé Kořínkovi (plynovodní přípojka k domu – 
manž. Kořínkovi). 
Smlouva bude trojstranná a bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou 
(budoucí povinný), manžely Ing. Martinem Kořínkem, nar. 17.6.1977, a JUDr. 
Petrou Kořínkovou, nar. 3.7.1977, oba trvale bytem Arbesova 452/21, 460 04 
Jablonec nad Nisou (investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (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 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 209/1  v k.ú. Mšeno nad Nisou (plynovodní přípojka k domu – 
manž. Kořínkovi) s manžely Ing. Martinem Kořínkem, nar. 17.6.1977, a JUDr. 
Petrou Kořínkovou, nar. 3.7.1977, oba trvale bytem Arbesova 452/21, 460 04 
Jablonec nad Nisou (investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a 
jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení 
věcného břemene + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
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23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
2184/3  v k.ú. Jablonec nad Nisou (plynovodní přípojka k domu – manž. 
Habánovi) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2184/3 
v k.ú. Jablonec nad Nisou požádali manželé Habánovi (plynovodní přípojka k domu 
– manž. Habánovi). 
Smlouva bude trojstranná a bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou 
(budoucí povinný), mažely Ing. Petrem Habánem, nar. 3.8.1964, a Mgr. Pavlínou 
Habánovou, nar. 28.5.1968, bytem Březová 21, 466 02 Jablonec nad Nisou 
(investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 27295567 (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 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 2184/3  v k.ú. Jablonec nad Nisou (plynovodní přípojka 
k domu – manž. Habánovi) s mažely Ing. Petrem Habánem, nar. 3.8.1964, a 
Mgr. Pavlínou Habánovou, nar. 28.5.1968, bytem Březová 21, 466 02 
Jablonec nad Nisou (investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a 
jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení 
věcného břemene + DPH. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
24. Uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes 
p.p.č. 783/10 v k.ú. Kokonín (přístup k domu čp. 4970, Dělnická ul., Kokonín, 
který je ve vlastnictví Jaroslava Nováka) 
O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu přes p.p.č. 783/10 v k.ú. 
Kokonín (přístup k domu čp. 4970, Dělnická ul., Kokonín, který je ve vlastnictví 
Jaroslava Nováka) požádal pan Jaroslav Novák. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) 
a Jaroslavem Novákem, nar. 23.4.1961, bytem Dělnická 4970, 468 01 Jablonec nad 
Nisou (oprávněná osoba). 
Kolečko: oddělení správy komunikací  - nesouhlasíme, souhlasím s vyjádřením 

oddělení právního a veřejných zakázek – Mgr. Musila. 
oddělení správy veřejné zeleně – nesouhlasíme, komunikaci může 

žadatel užívat, ale bez zřízení věcného břemene 
oddělení územního plánování – souhlas, s ohledem na nepříznivé 

parametry stoupání na stávající přístupové cestě p.p.č. 783/16 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  
 

Vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek – Mgr. Musila: 
Ve věci zřízení věcného břemene k p.p.č. 783/10 v k.ú. Kokonín uvádím: 
Oddělení právní a veřejných zakázek se bez dalšího kloní k vyjádření Odboru správy 
majetku. Věcné břemeno zřízené ke stavbě by město Jablonec nad Nisou jako 
majitele uvedeného pozemku nad míru přiměřenou zatěžovalo řadou povinností 
k oprávněnému z věcného břemene. Veškerá dispozice s uvedeným pozemkem by 
musela být kvalifikovaně oznamována a dále oprávněným schválena a nebo 
zajištěna přiměřená náhrada za nemožnost využití jeho práva. Vzhledem k tomu, že 
oprávněný již má přístup ke své nemovitosti zajištěn jinou přístupovou cestou 
navrhuji udělit bezplatné povolení užívání i naší cesty bez jiného smluvního 
závazku. V případě soudního sporu by oprávněný z věcného břemene neuspěl, 
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protože jeho komunikační potřeba je uspokojena. Skutečnost, že je uspokojena pro 
něj nekomfortním způsobem není pro nařízené vzniknutí věcného břemene 
rozhodná. Navrhuji tedy pouze vydat souhlas s užíváním naší cesty jako alternativní 
k přístupové cestě oprávněného. Dále navrhuji, aby souhlas neobsahoval žádné 
ujednání ani sjednání jiné povinnosti pro město. 
 
Diskuse: 
JUDr. Belda – z jakého důvodu žádá pan Novák o zřízení věcného břemene? 
pí Medková – příjezdová cesta k domu pana Nováka je velmi strmá a v zimě mají 
problém vyjet 
Ing. Pavízová – místo před kulturním domem využívají i k parkování 
pí Medková – jedná se o panelovou cestu, je v pasportu komunikací jako účelová 
JUDr. Belda – jestliže je cesta v pasportu, ani nelze zřídit břemeno 
 
Doporučení výboru: 
Varianta 1. 
Výbor pro hospodaření s majetkem města nedoporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a 
jízdy přes p.p.č. 783/10 v k.ú. Kokonín (přístup k domu čp. 4970, Dělnická 
ul., Kokonín).  
Varianta 2. 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a 
jízdy přes p.p.č. 783/10 v k.ú. Kokonín (přístup k domu čp. 4970, Dělnická 
ul., Kokonín) s Jaroslavem Novákem, nar. 23.4.1961, bytem Dělnická 4970, 
468 01 Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba) a výši jednorázové úhrady za 
zřízení věcného břemene stanovit  dohodou  ve výši 10.000,- Kč  + DPH.   
 
Hlasování: výbor hlasoval pro variantu 1. s poměrem hlasů 9,0,0 
 
 
25. Uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes 
p.p.č. 1808/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup na pozemek p.p.č. 1807/16, 
který je ve vlastnictví manželů Hochmanových) 
O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu přes p.p.č. 1808/3 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou (přístup na pozemek p.p.č. 1808/16, který je ve vlastnictví 
manželů Hochmanových) požádali manželé Hochmanovi. Je to jediná přístupová 
cesta na pozemek. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) 
a manžely Petrem Hochmanem, nar. 28.12.1952, a Věrou Hochmanovou, nar. 
10.10.1951, oba trvale bytem Knoflíková 1630/13, 466 01 Jablonec nad Nisou 
(oprávněná osoba). 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací  - souhlas  

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

 
Diskuse: 
Mgr. Dlouhá – jak se k domu tedy dostávají? 
pí Medková – zatravněnou vyježděnou cestou 
JUDr. Belda – tím, že se jim zřídí věcné břemeno se jim zvýší i cena nemovitosti 
Ing. Vele – navrhuje místní šetření 
 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a 
jízdy přes p.p.č. 1808/3 v k.ú.  Jablonec nad Nisou (přístup na pozemek p.p.č. 
1807/16) mezi městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a manžely Petrem 



25  

Hochmanem, narozeném 28.12.1952, a Věrou Hochmanovou, narozenou 
10.10.1951, oba trvale bytem Knoflíková 1630/13, 466 01 Jablonec nad 
Nisou (oprávněná osoba), a výši jednorázové úhrady za zřízení věcného 
břemene stanovit  dohodou  ve výši 10.000,- Kč  + DPH.   
 
 
Závěr výboru: 
Výbor doporučuje projednání tohoto bodu odložit na místní šetřní 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem p.p.č. 445/2 v 
k.ú. Rýnovice (kanalizační splašková a jednotná stoka včetně šachet a 
některých přípojek v ul. Jana Želivského, k.ú. Rýnovice) 
V souvislosti s  realizací akce „ kanalizační splašková a jednotná stoka včetně 
šachet a některých přípojek v ul. Jana Želivského, k.ú. Rýnovice“  žádá oddělení 
investiční výstavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 445/2 v 
k.ú. Rýnovice dle GP č. 1349-103/c/2011. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (investor), Pozemkovým 
fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072 (povinná 
osoba), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (oprávněná osoba). 
 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011  radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  v p.p.č. 445/2 v 
k.ú. Rýnovice (uložení jednotné kanalizace – ul. Želivského) mezi městem 
Jablonec nad Nisou (investor), Pozemkovým fondem České republiky, se 
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 45797072 (povinná osoba), a 
společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 
1689/14, Teplice, IČ 49099469 (oprávněná osoba), a výši jednorázové úhrady 
za zřízení věcného břemene stanovit  dohodou  ve výši 1300,- Kč.  
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
27. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem p.p.č. 445/1 a 
445/3, vše v k.ú. Rýnovice, (kanalizační splašková a jednotná stoka včetně 
šachet a některých přípojek v ul. Jana Želivského, k.ú. Rýnovice) 
V souvislosti s  realizací akce „ kanalizační splašková a jednotná stoka včetně 
šachet a některých přípojek v ul. Jana Želivského, k.ú. Rýnovice“  žádá oddělení 
investiční výstavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 445/1 a 
445/3, obě v k.ú. Rýnovice, dle GP č. 1349-103/b/2011. 
Smlouva bude trojstranná mezi městem Jablonec nad Nisou (investor), 
spoluvlastníky p.p.č. 445/1 a 445/3, vše v k.ú. Rýnovice, t.j. paní Věrou Kollárovou 
(ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½), narozenou 17. 5. 1951, trvale bytem 
Želivského 1/10, Jablonec nad Nisou, a paní Marií Kittlerovou (ideální 
spoluvlastnický podíl o velikosti ½), narozenou 15. 10. 1952, trvale bytem Bažantí 
4246/8, Jablonec nad Nisou (budoucí povinné), a společností Severočeská 
vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice, Trnovany, IČ 
49099469 (budoucí oprávněný).  
 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011  radě 
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  v p.p.č. 445/1 a 
445/3, vše v k.ú. Rýnovice (uložení jednotné kanalizace včetně kanalizační 
šachty – ul. Želivského), mezi městem Jablonec nad Nisou (investor), 
spoluvlastníky  p.p.č. 445/1 a 445/3, vše v k.ú. Rýnovice, t.j. paní Věrou 
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Kollárovou (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½), narozenou 17. 5. 
1951, trvale bytem Želivského 1/10, Jablonec nad Nisou, a paní Marií 
Kittlerovou (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½), narozenou 15. 10. 
1952, trvale bytem Bažantí 4246/8, Jablonec nad Nisou (budoucí povinné), a 
společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 
1689/14, Teplice, Trnovany, IČ 49099469 (budoucí oprávněný) a výši 
jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene stanovit  dohodou  ve výši 
120,- Kč.  
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
28. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
518/1, 518/196, 518/198, 518/225, 518/89, 448/8, 448/9, 448/12, 
403/403, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou  (rekonstrukce – energetický zdroj 
Mšeno) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 518/1, 
518/196, 518/198, 518/225, 518/89, 448/8, 448/9, 448/12, 403/403, vše v k.ú. 
Mšeno nad Nisou požádala v zastoupení společnosti JTR a.s. společnost 
Centroprojekt a.s. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný) a 
společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Liberecká 120, 46601 Jablonec 
nad Nisou, IČ 61539881 (budoucí oprávněný). 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací  - souhlas  

oddělení správy veřejné zeleně – souhlas 
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – o kolik se jedná metrů: 
pí Medková – 106 bm 
Mgr. Dlouhá – jde o jednotnou cenu pro tuto akci? 
JUDr. Belda – nevypovídá nic o jednotné ceně, šlo by zjistit, za kolik by se věcná 
břemena skutečně prodávala 
 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 518/1, 518/196, 518/198, 518/225, 518/89, 448/8, 448/9, 
448/12, 403/403, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou  (rekonstrukce – energetický 
zdroj Mšeno) se společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Liberecká 
120, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 61539881 (budoucí oprávněný), a 
jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši  10.000,- Kč + DPH.  
 
Hlasování: 7,0,2 
 
29. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č.  
1612 v k.ú. Jablonecké Paseky (rekonstrukce – energetický zdroj Paseky 
Mincovna) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1612 v 
k.ú. Jablonecké Paseky požádala v zastoupení společnosti JTR a.s. společnost 
Centroprojekt a.s. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný) a 
společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Liberecká 120, 46601 Jablonec 
nad Nisou, IČ 61539881 (budoucí oprávněný). 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací  - souhlas  

oddělení správy veřejné zeleně – souhlasí za podmínek stanovených 
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městem (OSVZ) pro stavební řízení 
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 1612 v k.ú. Jablonecké Paseky (rekonstrukce – energetický 
zdroj Paseky Mincovna) se společností Jablonecká teplárenská a realitní, 
a.s., Liberecká 120, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 61539881 (budoucí 
oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši  10.000,- Kč + 
DPH.  
 
Hlasování: 7,0,2 
 
 
30. Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v p.p.č. 446 v k.ú. Proseč nad Nisou (rekonstrukce NN ulice Horní, Za 
Říčkou) 
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 446 
v k.ú. Proseč nad Nisou požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
společnost Enprospol s.r.o. (rekonstrukce NN ulice Horní, Za Říčkou).  
Rada města dne 5.11.2009 schválila usnesením č. 216/2009/A/3a a 3b uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/6, 476, 449, 
454, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (rekonstrukce NN ulice Horní, Za Říčkou) 
se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 
27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovila dohodou a 
dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. 
Vzhledem k tomu, že je uvedenou stavbou dotčena i p.p.č. 446 v k.ú. Proseč nad 
Nisou, která přešla z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města, je třeba tento pozemek rovněž zahrnout do smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 657-2010/FaM/OMP 
byla uzavřena dne 7. 9. 2010. 
 
Kolečko: oddělení správy komunikací  - souhlas  

oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

  
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 657-2010/FaM/OMP ze dne 7. 9. 2010 v p.p.č. 446 v k.ú. 
Proseč nad Nisou a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových 
úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy 
zůstávají nezměněny. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
31. Změna usnesení rady města č. 87/2006/A/1 a 2 ze dne 8.6.2006 
Rada města dne 8.6.2006 schválila usnesením č. 87/2006/A/1 a 2 uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 654, 690/3, 638/4, 
697, 42, 121, 449, 454 a 698/1, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (umístění zemního 
kabelového vedení VN a NN Horní Proseč), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a 
jednorázovou úhradu stanovila dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného 
břemene a dohodou ve výši 10.000,- Kč. 
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Po dokončení stavby požádal Ing. Petr Dort v zastoupení společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah věcného 
břemene je vymezen geometrickým plánem č. 827-1165/2008 ze dne 23.1.2009. 

Vzhledem k tomu, že uvedenou stavbou byla dotčena i p.p.č. 690/5 (upřesnění po 
geometrickém zaměření), je nutno tento pozemek rovněž zahrnout do smlouvy o 
zřízení věcného břemene. 

Kolečko:     oddělení správy komunikací  - souhlas  
oddělení správy veřejné zeleně – souhlas 
oddělení územního plánování - souhlas 
oddělení investiční výstavby  - souhlas  

 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit změnu usnesení rady města č. 87/2006/A/1 a 2 ze dne 
8.6.2006, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o 
p.p.č. 690/5 v k.ú. Proseč nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanovit 
dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní 
podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. 

Hlasování: 9,0,0 
 
 
32. Změna usnesení rady města č. 75/2007/A 1a a 1b ze dne 29.3.2007 
Rada města dne 29.3.2007 schválila usnesením č. 75/2007/A 1a a 1b uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1827/3, 2412/3 a 
st.p.č. 970/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou – Růžová 1120/5 
– posílení zemního kabelového vedení NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 a jednorázovou úhradu 
stanovila u p.p.č. 2412/3 dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného 
břemene, u p.p.č. 1827/3 a  st.p.č. 970/2 ve výši 10.000,- Kč. 
Ing. Petr Dort požádal v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah věcného břemene je vymezen 
geometrickým plánem č. 4558-1069/2008 ze dne 11.8.2008. 
V roce 2009 bylo za účelem vymezení jednotek domu čp. 2994 provedeno rozdělení 
st.p.č. 970/2 na plochu zastavěnou domem čp. 2994 a přístupovou cestu k domu. 
Přístupová cesta byla geometrickým plánem označena jako p.p.č. 2961. V této části 
původní st.p.č. 970/2 vede trasa věcného břemene. Je tedy potřeba provést změnu 
usnesení č. RM/190/2010, a to tak, že místo st.p.č. 970/2 v k.ú. Jablonec nad 
Nisou bude ve smlouvě uvedena pozemkové parcela č. 2961 v k.ú. Jablonec nad 
Nisou.  
 
Dále je uvedenou stavbou dotčena i p.p.č. 1827/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou, která 
v době uzavírání budoucí smlouvy byla v majetku Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a nyní je ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou, je třeba 
tento pozemek rovněž zahrnout do smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Kolečko p.p.č. 1827/7:  Odd. technické podpory: souhlas 
    Odd. územního plánování: souhlas 
    Odd. investiční výstavby: souhlas 
 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit změnu usnesení rady města č. 75/2007/A 1a a 1b ze dne 
29.3.2007,  
a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 
1827/7, k.ú. Jablonec nad Nisou, a st.p.č. 970/2 se mění na p.p.č. 2961, k.ú. 
Jablonec nad Nisou. 
Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.  
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Hlasování: 9,0,0 
 
 
33. Změna usnesení rady města č. 216/2010 ze dne 14.10.2010 
Rada města dne14.10.2010 schválila usnesením č. 216/2010 uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný) – 
kabely VN z trafostanice Jih, a jednorázovou úhradu stanovila dle ceníku 
jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH a dohodou ve výši 250,- 
Kč/m2 + DPH.  
Vzhledem k tomu, že během schvalovacího řízení došlo ke změně trasy, takže budou 
uvedenou stavbou dotčeny i p.p.č. 2471/1, 1894/25, 1894/16, 1895/6, 1792/8, 
1792/3, 1790/16, 1773/2, vše  v k.ú. Jablonec nad Nisou, je třeba tyto pozemky 
rovněž zahrnout do smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
 
Kolečko:  Oddělení správy komunikací: souhlas 
  Oddělení územního plánování: souhlas 
  Oddělení investiční výstavby: souhlas 
 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit změnu usnesení rady města č. 216/2010 ze dne 14.10.2010, a 
to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude 
doplněna o p.p.č. 2471/1, 1894/25, 1894/16, 1895/6, 1792/8, 1792/3, 
1790/16, 1773/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu 
stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. 
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
34.  Změna usnesení rady města č. 198/2007/6a a 6b ze dne 4.10.2007 
Usnesením rady města č. 198/2007/6a a 6b ze dne 4.10.2007 bylo schváleno 
zřízení věcného břemene mimo jiné ve st.p.č. 1737 v k.ú. Jablonec nad Nisou 
(rekonstrukce kabelů NN v ul. Wolkerova) a byla uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 674-2007/FaM/OMP a výše jednorázové 
úhrady za zřízení věcného břemene v p.p.č. 418/12 a st.p.č. 1737 byla stanovena 
dohodou  ve výši 10.000,- Kč. 
 
O uzavření vkladové smlouvy o zřízení věcného břemene dle budoucí smlouvy č. 
674-2007/FaM/OMP požádal v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Ing. 
Petr Dort.  
Vzhledem k tomu, že je uvedenou stavbou dotčena místo schválené stavební parcely 
č. 1737 budova čp. 1883 stojící na st.p.č. 1737 v k.ú. Jablonec nad Nisou (umístění 
skříně SR 502 - výměna), je třeba ji rovněž zahrnout do smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit změnu usnesení rady města č. 198/2007/6a a 6b ze dne 
4.10.2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o 
čp. 1883 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky vyplývající z uzavřené 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 674-2007/FaM/OMP 
zůstávají nezměněny. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 



30  

35. Změna usnesení rady města č. 198/2007/A/8 ze dne 4.10.2007 
Rada města dne 4.10.2007 schválila usnesením č. 198/2007/A/8 uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2595, 531/4, 570/5, 576/16, 
589/14, 576/10 a st.p.č. 3920, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (umístění zemního 
kabelového vedení NN), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou 
úhradu stanovila dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene. 
Po dokončení stavby požádala společnost Eliprom spol. s r.o. v zastoupení 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 5004-1770/2011 ze 
dne 20.4.2011. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou stavbou byla dotčena i p.p.č. 449/4 v k.ú. Jablonec 
nad Nisou (upřesnění po geometrickém zaměření), je třeba tento pozemek rovněž 
zahrnout do smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Kolečko:  Odd. správy komunikací: souhlas 
  Odd. územního plánování: souhlas 
  Odd. investiční výstavby: souhlas 
 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit změnu usnesení rady města č. 198/2007/A/8 ze dne 
4.10.2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o 
p.p.č. 449/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanovit 
dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. 
Ostatní podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 707-2007/FaM/OMP zůstávají nezměněny. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
36. Zrušení věcných břemen 
Katastrální úřad v souvislosti s doplňováním zápisů jiných právních vztahů 
s vazbou k listu vlastnictví a nahrazením těchto zápisů s vazbou na nemovitost 
nebo oprávněnou osobu zasílá městu Jablonec nad Nisou oznámení o nově 
zaevidovaných údajích. Jedná se o povinnosti nebo oprávnění z věcných břemen 
existující na základě předválečných zápisů v pozemkových knihách. Tyto povinnosti 
a oprávnění dosud nebyly evidovány na vlastnickém listu města Jablonec nad 
Nisou. 
Majetkoprávní oddělení prověřuje postupně všechna oznámení z hlediska jejich 
funkčnosti. Při tom bylo zjištěno, že některé povinnosti a oprávnění ztratily 
opodstatnění.  
Oslovili jsme proto tyto oprávněné či povinné osoby a navrhli zrušení věcného 
břemene. Na základě dalšího individuálního jednání a následného souhlasu se 
zrušením věcného břemene předkládáme návrh na zrušení věcných břemen ke 
schválení. 
 
Jedná se o tyto případy: 
 
a. Právo chůze a jízdy přes p.p.č. 2385/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, ve 
prospěch vlastníka p.p.č. 978/1, k.ú. Jablonec nad Nisou.  
 
Pozemky zatížené věcným břemenem jsou p.p.č. 2385/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, 
vlastníkem je město Jablonec nad Nisou, oprávněným z věcného břemene je 
vlastník p.p.č. 978/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je Ing. Renata Janečková, 
Na Roli 2626/25, 466 01 Jablonec nad Nisou. 
Vzhledem k tomu, že p.p.č. 2385/1 nemá přímou návaznost na p.p.č. 978/1, neboť 
mezi těmito parcelami se nacházejí pozemky různých vlastníků, je věcné břemeno 
bezpředmětné. Proto navrhujeme výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí 
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podle § 109 občanského zákoníku, neboť není vykonáváno, a to formou 
souhlasného prohlášení uzavřeného oběma stranami. 
 
Navržený závěr:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 6.9.2011 doporučuje radě 
města schválit výmaz věcného břemene - práva chůze a jízdy ve prospěch 
vlastníka p.p.č. 978/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je Ing. Renata 
Janečková, nar. 1.1.1959, bytem Na Roli 2626/25, 466 01 Jablonec nad 
Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 2385/1, k.ú. 
Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného 
z věcného břemene. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
b. Právo jízdy přes p.p.č. 892, k.ú. Vrkoslavice, ve prospěch vlastníka če. 54, 
k.ú. Vrkoslavice.  
 
Pozemky zatížené věcným břemenem jsou p.p.č. 892, k.ú. Vrkoslavice, vlastníkem je 
město Jablonec nad Nisou, oprávněným z věcného břemene je vlastník če. 54, k.ú. 
Vrkoslavice, kterým je Josef Klucký, Revoluční 4310/76, 466 06 Jablonec nad 
Nisou. 
Vzhledem k tomu, že p.p.č. 892 nemá přímou návaznost na če. 54, neboť mezi 
těmito nemovitostmi se nacházejí pozemky různých vlastníků, je věcné břemeno 
bezpředmětné. Proto navrhujeme výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí 
podle § 109 občanského zákoníku, neboť není vykonáváno, a to formou 
souhlasného prohlášení uzavřeného oběma stranami. 
 
Navržený závěr:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 6.9.2011 doporučuje radě 
města schválit výmaz věcného břemene - práva jízdy ve prospěch vlastníka 
če. 54, k.ú. Vrkoslavice, kterým je Josef Klucký, nar. 17.11.1962, bytem 
Revoluční 4310/76, 466 06 Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného 
břemene, přes p.p.č. 892, k.ú. Vrkoslavice, ve vlastnictví města Jablonec nad 
Nisou jako povinného z věcného břemene. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
c. Právo jízdy přes p.p.č. 892, k.ú. Vrkoslavice, ve prospěch vlastníka čp. 35, 
k.ú. Vrkoslavice.  
Pozemky zatížené věcným břemenem jsou p.p.č. 892, k.ú. Vrkoslavice, vlastníkem je 
město Jablonec nad Nisou, oprávněným z věcného břemene je vlastník čp. 35, k.ú. 
Vrkoslavice, kterým jsou manželé Vladislav a Jindřiška Vávrovi, Okružní 3342/1, 
466 01 Jablonec nad Nisou. 
Vzhledem k tomu, že p.p.č. 892 nemá přímou návaznost na čp. 35, neboť mezi 
těmito nemovitostmi se nacházejí pozemky různých vlastníků, je věcné břemeno 
bezpředmětné. Proto navrhujeme výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí 
podle § 109 občanského zákoníku, neboť není vykonáváno, a to formou 
souhlasného prohlášení uzavřeného oběma stranami. 
 
Navržený závěr:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 6.9.2011 doporučuje radě 
města schválit výmaz věcného břemene - práva jízdy ve prospěch vlastníka 
čp. 35, k.ú. Vrkoslavice, kterým jsou manželé Vladislav Vávra, nar. 7.4.1947, 
a Jindřiška Vávrová, nar. 5.1.1947, oba bytem Okružní 3342/1, 466 01 
Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 892, 
k.ú. Vrkoslavice, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného z 
věcného břemene. 
 
Hlasování: 9,0,0 
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d. Právo jízdy přes p.p.č. 193, k.ú. Vrkoslavice, ve prospěch čp. 29, k.ú. 
Vrkoslavice.  
 
Pozemky zatížené věcným břemenem jsou p.p.č. 193, k.ú. Vrkoslavice, vlastníkem je 
město Jablonec nad Nisou, oprávněným z věcného břemene je vlastník čp. 29, k.ú. 
Vrkoslavice, kterým je Jaroslav Pekárek a manželé Jaroslav Pekárek a Miluše 
Pekárková, všichni trvale bytem Janáčkova 29/46, 466 06 Jablonec nad Nisou. 
Vzhledem k tomu, že p.p.č. 193 nemá přímou návaznost na čp. 29, neboť mezi 
těmito nemovitostmi se nacházejí pozemky různých vlastníků, je věcné břemeno 
bezpředmětné. Proto navrhujeme výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí 
podle § 109 občanského zákoníku, neboť není vykonáváno, a to formou 
souhlasného prohlášení uzavřeného oběma stranami. 
 
Navržený závěr:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 6.9.2011 doporučuje radě 
města schválit výmaz věcného břemene - práva jízdy ve prospěch vlastníka 
čp. 29, k.ú. Vrkoslavice, kterým je Jaroslav Pekárek, nar. 23.12.1955, bytem 
Janáčkova 29/46, 466 06 Jablonec nad Nisou, a manželé Jaroslav Pekárek, 
nar. 1.3.1926, a Miluše Pekárková, nar. 23.12.1930, oba bytem Janáčkova 
29/46, 466 06 Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, 
přes p.p.č. 193, k.ú. Vrkoslavice, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou 
jako povinného z věcného břemene. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
e. Právo chůze a jízdy přes p.p.č. 2447/1 a 2447/2, vše v k.ú. Jablonec nad 
Nisou, ve prospěch vlastníka čp. 652, k.ú. Jablonec nad Nisou.  
 
Pozemky zatížené věcným břemenem jsou p.p.č. 2447/1 a 2447/2, vše v k.ú. 
Jablonec nad Nisou, vlastníkem je město Jablonec nad Nisou, oprávněným 
z věcného břemene je vlastník čp. 652, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je Ing. 
Jana Kolenová, Pasecká 4229/25, 466 01 Jablonec nad Nisou. 
Vzhledem k tomu, že p.p.č. 2447/1 a 2447/2 nemají přímou návaznost na čp. 652, 
neboť mezi těmito nemovitostmi se nacházejí pozemky různých vlastníků, je věcné 
břemeno bezpředmětné. Proto navrhujeme výmaz věcného břemene z katastru 
nemovitostí podle § 109 občanského zákoníku, neboť není vykonáváno, a to formou 
souhlasného prohlášení uzavřeného oběma stranami. 
 
Navržený závěr:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 6.9.2011 doporučuje radě 
města schválit výmaz věcného břemene - práva chůze a jízdy ve prospěch 
vlastníka čp. 652, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je Ing. Jana Kolenová, 
nar. 26.10.1966, bytem Pasecká 4229/25, 466 01 Jablonec nad Nisou, jako 
oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 2447/1 a 2447/2, vše v k.ú. 
Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného 
z věcného břemene. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
f. Právo vodovodu pro město Jablonec nad Nisou přes p.p.č. 1147, k.ú. Nová 
Ves nad Nisou. 
 
Pozemek zatížený věcným břemenem je p.p.č. 1147 v k.ú. Nová Ves nad Nisou, 
vlastníkem je Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, Ambrožova 
728, 500 02 Hradec Králové 2, IČ 62695720, oprávněným z věcného břemene je 
město Jablonec nad Nisou. 
V evidenci majetku města se žádný vodovod na území Nové Vsi nenalézá, okolní 
pozemky věcným břemenem vodovodu zatíženy nejsou. 
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Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme výmaz věcného břemene z katastru 
nemovitostí podle § 109 občanského zákoníku, neboť není vykonáváno, a to formou 
souhlasného prohlášení uzavřeného oběma stranami. 
 
Navržený závěr:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 6.9.2011 doporučuje radě 
města schválit výmaz věcného břemene - práva vodovodu pro město Jablonec 
nad Nisou přes p.p.č. 1147 v k.ú. Nová Ves nad Nisou, jejímž vlastníkem je 
Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, Ambrožova 728, 
500 02 Hradec Králové 2, IČ 62695720. 
 
Hlasování: 6,0,0 
 
g. Právo vodovodu pro město Jablonec nad Nisou přes p.p.č. 744, k.ú. Nová 
Ves nad Nisou. 
 
Pozemek zatížený věcným břemenem je p.p.č. 744 v k.ú. Nová Ves nad Nisou, 
vlastníkem je Jaroslava Matoušková Paldusová, 468 27 Nová Ves nad Nisou 345, a 
manželé Jiří Matoušek a Jaroslava Matoušková Paldusová, 468 27 Nová Ves nad 
Nisou 345, oprávněným z věcného břemene je město Jablonec nad Nisou. 
V evidenci majetku města se žádný vodovod na území Nové Vsi nenalézá, okolní 
pozemky věcným břemenem vodovodu zatíženy nejsou. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme výmaz věcného břemene z katastru 
nemovitostí podle § 109 občanského zákoníku, neboť není vykonáváno, a to formou 
souhlasného prohlášení uzavřeného oběma stranami. 
 
Navržený závěr:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 6.9.2011 doporučuje radě 
města schválit výmaz věcného břemene - práva vodovodu pro město Jablonec 
nad Nisou přes p.p.č. 744 v k.ú. Nová Ves nad Nisou, jejímž vlastníkem je 
Jaroslava Matoušková Paldusová, nar. 15.6.1971, bytem 468 27 Nová Ves 
nad Nisou 345, a manželé Jiří Matoušek, nar. 13.11.1971, a Jaroslava 
Matoušková Paldusová, nar. 15.6.1971, oba bytem 468 27 Nová Ves nad 
Nisou 345. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
h. Právo chůze a jízdy přes p.p.č. 722, k.ú. Vrkoslavice, ve prospěch vlastníka 
p.p.č. 711/1, k.ú. Vrkoslavice. 
 
Pozemky zatížené věcným břemenem jsou p.p.č. 722 v k.ú. Vrkoslavice, vlastníkem 
je Ladislava Rašínová, Sokolovská 298/20, 466 06 Jablonec nad Nisou, 
oprávněným z věcného břemene je vlastník p.p.č. 711/1, kterým je město Jablonec 
nad Nisou. 
Paní Rašínová požádala o přezkoumání aktuálnosti věcného břemene a o jeho 
případné zrušení s tím, že přes její pozemek se přístup na p.p.č. 711/1 již mnoho 
let nepoužívá. 
Při místním šetření bylo zjištěno, že přístup na p.p.č. 711/1 je veden přes p.p.č. 
711/7, která je ve vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR. 
Přímý přístup na pozemek by byl možný z komunikace na p.p.č. 16 (ul. 
Sokolovská), která je ve vlastnictví Libereckého kraje (Krajská správa silnic).  
V nově zpracovávaném územním plánu je p.p.č. 711/7 navržena pro bytovou 
výstavbu, bude tedy možné požádat Pozemkový fond o bezúplatný převod (do doby 
schválení územního plánu bude pozemek zarezervován). 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme výmaz věcného břemene z katastru 
nemovitostí podle § 109 občanského zákoníku, neboť není vykonáváno, a to formou 
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souhlasného prohlášení uzavřeného oběma stranami. 
 
Navržený závěr:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 6.9.2011 doporučuje radě 
města schválit výmaz věcného břemene - práva chůze a jízdy ve prospěch 
vlastníka p.p.č. 711/1, k.ú. Vrkoslavice, kterým je město Jablonec nad Nisou 
jako oprávněné z věcného břemene, přes p.p.č. 711/7 v k.ú. Vrkoslavice ve 
vlastnictví Ladislavy Rašínové, nar. 31.12.1953, bytem Sokolovská 298/20, 
466 06 Jablonec nad Nisou, jako povinné z věcného břemene. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
37. Zrušení usnesení rady města č. 270/2010/A/6 ze dne 16.12.2010 
Rada města usnesením č. 270/2010/A/6 ze dne 16.12.2010 schválila uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 919/2 a 919/3, obě 
v k.ú. Kokonín – kabelová přípojka NN – ul. Rychnovská se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí 
oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovila dle ceníku jednorázových úhrad za 
zřízení věcného břemene + DPH. 
Vzhledem k tomu, že společnost ČEZ Distribuce, a.s nebude výše uvedenou akci 
realizovat, smlouva budoucí o zřízení věcného břemene nebude uzavřena. 
 
Doporučení výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit zrušení usnesení rady města č. 270/2010/A/6 ze dne 
16.12.2010. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
38. Informace 
Pod bodem C. svěřila rada města odboru ekonomiky pravomoc rozhodnout o 
pronájmech a zřizování věcných břemen v období, kdy nezasedá rada města, tj. 
od 10.6.2011 do 25.8.2011.  
 
C. s  v  ě  ř  u  j  e   
    odboru ekonomiky pravomoc rozhodování o pronájmech nebytových

prostor, pozemku, objektů a výpůjček a zřizování věcných břemen v 
období, kdy nezasedá rada města, tj. od 10.6.2011 do 25.8.2011 

 
V této době byl požádán odbor ekonomiky o souhlas s uzavřením smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve dvou případech: 
 
1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem p.p.č. 154/1 a 
p.p.č. 179/5, vše v k.ú. Rýnovice (kanalizační splašková a jednotná stoka 
včetně šachet a některých přípojek v ul. Jana Želivského, k.ú. Rýnovice) 
 
V souvislosti s  realizací akce „ kanalizační splašková a jednotná stoka včetně 
šachet a některých přípojek v ul. Jana Želivského, k.ú. Rýnovice“ požádalo oddělení 
investiční výstavby o urychlené uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 
154/1 a p.p.č. 179/5, obě v k.ú. Rýnovice, dle GP č. 1349-103/d/2011, 1349-
103/e/2011 a 1349-103/a/2011. 
Smlouva byla uzavřena 
a) mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 
70891508 (povinná osoba), městem Jablonec nad Nisou (investor) a společností 
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
IČ 49099469 (oprávněná osoba). Věcné břemeno bylo sjednáno úplatně, výše úplaty 
vyplývá ze způsobu zásahu do pozemku a řídí se Ceníkem jednorázových úhrad za 
zřízení věcného břemene schváleného usnesením Rady Libereckého kraje. Úplata 



činí 219.809,- Kč. 
b) mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 
70891508 (povinná osoba) a městem Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba). Věcné 
břemeno bylo sjednáno úplatně, výše úplaty vyplývá ze způsobu zásahu do 
pozemku a řídí se Ceníkem jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene 
schváleného usnesením Rady Libereckého kraje. Úplata činí 6425,- Kč.  
 
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – umístění septiku a vedení 
potrubí k septiku na p.p.č. 558/3 v k.ú. Kokonín pro vlastníka objektu čp. 465 
na st.p.č. 514 v k.ú. Kokonín  a vlastníky objektu čp. 466 na st.p.č. 513 v k.ú. 
Kokonín                   
 
Zřízení věcného břemene včetně výše úhrady bylo schváleno usnesením rady města 
č. 216/2010 ze dne 14.10.2010, kdy o zřízení věcného břemene požádal pan Staněk 
a manželé Jaroslav a Ludmila Paldusovi. Během projednávání žádosti pan Paldus 
zemřel, jako oprávněné osoby tedy budou níže uvedení dědicové. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena mezi městem Jablonec nad 
Nisou (povinná osoba), panem Petrem Staňkem, nar. 13.4.1970, bytem Na Kopci 
3056/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, vlastníkem objektu čp. 465 na st.p.č. 514 
v k.ú. Kokonín, a vlastníky objektu čp. 466 na st.p.č. 513 v k.ú. Kokonín, kterými 
jsou pan Jaroslav Paldus, nar. 17.1.1965, bytem Alšovice 180, Pěnčín, Alšovice, 
468 21, pan Luděk Paldus, nar. 15.4.1962, bytem Maršovice 5, Maršovice, 468 01, 
a paní Ludmila Paldusová, nar. 30.7.1946, bytem Maršovická 466, Jablonec nad 
Nisou, Kokonín, 468 01 (oprávněné osoby). 
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou ve výši 
10.000,- Kč + DPH s tím, že věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou, do doby 
vybudování kanalizace v ulici Maršovická. 
 
Hlasování: nehlasuje se 
 

 
39. bezúplatný převod p.p.č. 789/2 o výměře  1072 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  
Uvedený pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem  Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 – Nové Město, 
IČ 69797111. 
Vlastník pozemků požaduje, aby zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod 
usnesením v tomto znění :  
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí bez 
omezujících podmínek č. 7226/ULB/2011, kterou se bezúplatně převádí pozemková 
parcela č. 789/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území 
Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, 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. Na převáděném 
pozemku je situována místní komunikace.  
Kolečko:   OÚHR – souhlas 

OÚP – souhlas 
OIV – souhlas 
OSK - souhlas 

   
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí 
bez omezujících podmínek č. 7226/ULB/2011, kterou se bezúplatně převádí 
pozemková parcela č. 789/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, 
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. Na převáděném pozemku je situována 
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místní komunikace. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
40. bezúplatný převod p.p.č. 403/1 o výměře  64268 m2, p.p.č. 403/410 o 
výměře 39 m2, p.p.č. 203/1 o výměře 1051 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N.  
Uvedený pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem  Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 – Nové Město, 
IČ 69797111. 
Vlastník pozemků požaduje, aby zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod 
usnesením v tomto znění :  
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí 
s omezujícími podmínkami č. 8/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková 
parcela č. 403/1, ostatní plocha, jiná plocha, chráněná krajinná  oblast – II.-IV. 
zóna, pozemková parcela č. 403/410, ostatní plocha, jiná plocha, pozemková 
parcela č. 203/1, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území, 
v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, 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 včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v jejím čl. III.   
 
Omezující podmínky :  
V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze je pronajímat a 
nelze je dále převádět ve prospěch třetích osob. Toto omezení se sjednává na dobu 
25 let od právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.  
V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli  z uvedených povinností, bude 
uplatněna smluvní pokuta, viz přiložená smlouva č. 8/2010, čl. III., odst. 2a,b.  
 
Část p.p.p. 403/1 v rozsahu 60 m2 je zatížena nájemní smlouvou, která je uzavřena 
s paní Milenou Horákovou, Požárnická 448, Rychnov u Jablonce n.N., IČ 69287163 
za účelem umístění buňky pro prodej květin a dalšího zboží, včetně manipulační 
plochy.   
Kolečko:   OÚHR – souhlas 

OÚP – souhlas 
OIV – souhlas 
OSVZ - souhlas 

 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – z jakého důvodu chceme pozemek i za těchto podmínek? 
sl. Lelková – jde o zeleň, o kterou se stará město 
JUDr. Belda – je to pozemek, který nepotřebujeme – nemůžeme ho prodat ani 
pronajmout po dobu 25 let! pan Sekelský z ÚZSVM podmínky nezmírní, tento 
převod nedoporučuji 
p. Bartel – bude využito jako zeleň 
Mgr. Dlouhá – je možno na tomto pozemku budovat? 
Ing. Pavízová – ano, ale prodat či pronajmout ne 
Ing. Vele – pokud budou chtít, mohou pozemek prodat, jedná se o atraktivní 
lokalitu u přehrady 
   
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí 
s omezujícími podmínkami č. 8/2010, kterou se bezúplatně převádí 
pozemková parcela č. 403/1, ostatní plocha, jiná plocha, chráněná krajinná 
oblast – II.-IV. zóna, pozemková parcela č. 403/410, ostatní plocha, jiná 
plocha, pozemková parcela č. 203/1, ostatní plocha, neplodná půda, 
rozsáhlé chráněné území, v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec 
Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
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majetkových, se sídlem  Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 – Nové 
Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou včetně 
zavazujících a omezujících podmínek uvedených v jejím čl. III.   
Hlasování: 9,0,0 
 
 
41. přijetí daru části p.p.č. 825/8 o celkové výměře 2520 m2, dle 
geometrického plánu nově označené jako p.p.č. 825/9 o výměře 51 m2 v k.ú.  
Jablonec n.N.  
Vlastníkem uvedeného pozemku je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 
70891508, který je ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, České mládeže 632/32, Liberec, IČ 70946078.  
Na pozemku je umístěna autobusová zastávka.  
Kolečko:   OÚP – souhlas s převodem  

OIV –  souhlas 
  OSK – souhlas  
 
Návrh : 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit přijetí daru části p.p.č. 825/8 o celkové výměře 
2520 m2, dle geometrického plánu nově označené jako p.p.č. 825/9 o výměře 
51 m2 v k.ú.  Jablonec n.N. z vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 
Liberec, IČ 70891508, do vlastnictví města Jablonec n.N. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
13,00 hod. přišel Mgr. Tulpa 
 
42. výkup st.p.č. 2302/5 o výměře 28 m2, včetně stavby garáže bez čp/če 
v k.ú. Jablonec n.N.  
V souvislosti s dokončováním rekonstrukce autobusového nádraží byl vlastník výše 
uvedeného pozemku a stavby osloven s nabídkou výkupu.  
Vlastníkem uvedeného pozemku, včetně stavby garáže je paní Vlasta Straková, 
bytem Na Výšině 3225/36, Jablonec n.N. Paní Straková s výkupem souhlasí za 
cenu 200.000,- Kč až 250.000,- Kč.   
Kolečko:   OÚHR – souhlas 

OÚP – souhlas s výkupem 
OIV – souhlas 
OTP - souhlas 
 

Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit výkup st.p.č. 2302/5 o výměře 28 m2, včetně 
stavby garáže bez čp/če v k.ú. Jablonec n.N. od paní Vlasty Strakové, bytem 
Na Výšině 3225/36, Jablonec n.N. za cenu 200.000,- Kč. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
43. zveřejnění záměru směny st.p.č. 2302/4 o výměře 23 m2, včetně stavby 
garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví Aleše Nesvadby, za 
st.p.č. 6826 o výměře 22 m2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. 
Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N.  
V souvislosti s dokončováním rekonstrukce autobusového nádraží byl vlastník výše 
uvedeného pozemku a stavby osloven s nabídkou výkupu.  
Vlastníkem uvedeného pozemku, včetně stavby garáže je pan Nesvadba Aleš, Na 
Vršku 3896/4, Jablonec n.N. Pan Nesvadba požaduje za výše uvedenou garáž 
náhradu jiné garáže v ulici U Nisy. Jedná se o st.p.č. 6826 o výměře 22 m2, včetně 
stavby garáže bez čp/če v k.ú. Jablonec n.N.    
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Kolečko:   OÚHR – souhlas se směnou 
OÚP – souhlas se směnou 
OIV – souhlas 
OTP – souhlas se směnou 
OSNO – seznámeni 
 

Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru směny st.p.č. 6826 o výměře 22 m2, včetně 
stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit směnu st.p.č. 2302/4 o výměře 23 m2, včetně 
stavby garáže bez čp/če v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví Aleše Nesvadby, 
bytem Na Vršku 3896/4, Jablonec n.N. za st.p.č. 6826 o výměře 22 m2, včetně 
stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec 
n.N.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
44. zveřejnění záměru směny st.p.č. 524/8 o výměře 23 m2, včetně stavby 
garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví manželů Vízkových, za 
st.p.č. 6825 o výměře 21 m2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. 
Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N.  
V souvislosti s dokončováním rekonstrukce autobusového nádraží byl vlastník výše 
uvedeného pozemku a stavby osloven s nabídkou výkupu.  
Vlastníkem uvedeného pozemku, včetně stavby garáže jsou manželé PaedDr. 
František a Mgr. Milena Vízkovi, bytem Budovatelů 3398/14, Jablonec n.N.  
Manželé Vízkovi  požadují za výše uvedenou garáž náhradu jiné garáže v ulici U 
Nisy. Jedná se o st.p.č. 6825 o výměře 21 m2, včetně stavby garáže bez čp/če v k.ú. 
Jablonec n.N.    
Kolečko:   OÚHR – souhlas se směnou 

OÚP – souhlas se směnou 
OIV – souhlas 
OTP – souhlas se směnou 
 

Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru směny st.p.č. 6825 o výměře 21 m2, včetně 
stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit směnu st.p.č. 524/8 o výměře 23 m2, včetně 
stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví manželů 
PaedDr. Františka a Mgr. Mileny Vízkových, bytem Budovatelů 3398/14, 
Jablonec n.N. za st.p.č. 6825 o výměře 21 m2, včetně stavby garáže bez čp/če 
vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
45.uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 799-2007-FaM/OMP ze dne 
13.2.2008 
Smlouva o výpůjčce je uzavřena s Českou republikou – Ministerstvo vnitra, Nad 
Školou 936/3, Praha 7. Součástí smlouvy je užívání části p.p.č. 2086/41 díl „b“ o 
výměře 34 m2, části p.p.č. 2086/36 díl „c“ o výměře 1480 m2, vše v k.ú. Mšeno n.N. 
za účelem užívání pozemků jako sportoviště. Smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.  
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Nyní požádali o uzavření dodatku č. 1, aby Centrum sportu Ministerstva vnitra, se 
sídlem Za Císařským mlýnem 1063, Praha, IČ 751 518 98 (právní nástupce České 
republiky – Ministerstvo vnitra) mohlo realizovat opravy živičných povrchů 
stávajících komunikací, resp. drah pro kolečkové lyže. Žádají o rozšíření výpůjčky o 
část p.p.č. 2086/41 o výměře 700 m2 a část p.p.č. 2086/36 o výměře 187 m2 v k.ú. 
Mšeno n.N., obec Jablonec nad Nisou (dle geometrického plánu č. 1393-9/2002), 
které jsou v majetku města Jablonec nad Nisou. 
Záměr výpůjčky je zveřejněn na úřední desce od 22.8.2011.  
  
Kolečko:   OÚHR – souhlas s výpůjčkou 

OÚP – souhlas s výpůjčkou 
OIV –  souhlas 
OSVZ – souhlas s výpůjčkou 
OE -  uzavřena nájemní smlouva 

 
Návrh : 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit uzavření dodatku  č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 799-2007-
FaM/OMP ze dne 13.2.2008 s tím, že se doplňuje předmět  výpůjčky o část 
p.p.č. 2086/41 o výměře 700 m2 a část p.p.č. 2086/36 o výměře 187 m2 vše v 
k.ú. Mšeno n.N., obec Jablonec nad Nisou (dle geometrického plánu č. 1393-
9/2002) a současně se mění výpůjčitel na Centrum sportu Ministerstva vnitra, 
se sídlem Za Císařským mlýnem 1063, Praha, IČ 751 518 98. Ostatní 
podmínky smlouvu zůstávají nezměněny.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
46. uzavření výpůjčky části p.p.č. 1999/25 v k.ú. Jablonec nad Nisou za 
účelem příjezdové komunikace 
Společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 8, Děčín v zastoupení 
společnosti ASE, s.r.o., se sídlem Sadová 95, Bořanovice, IČ 475 36 586 požádala o 
možnost zřízení dočasné komunikace na p.p.č. 1999/25 z důvodu výstavby nové 
trafostanice. Žadatel zdůvodnil potřebu nové přístupové komunikace jednak 
možným poškozením inženýrských sítí a jednak stížnostmi občanů na otřesy, hluk 
a poškozování jejich majetku vlivem otřesů způsobených průjezdem těžké techniky 
ke stavbě. Jedná se o cca 100 bm délky a 3 m šířky.  
 
Správce pozemku, oddělení správy veřejné zeleně doporučuje, s ohledem na 
uvedené důvody, žádosti vyhovět. Toto bylo předloženo poradě vedení na jejím 
jednání dne 24.8.2011, které doporučila uzavřít se společností ČEZ Distribuce a.s. 
smlouvu o výpůjčce.  
Záměr výpůjčky je zveřejněn na úřední desce od 25.8.2011.  
  
Kolečko:      OÚP – souhlas s výpůjčkou 

OIV –  souhlas 
OSVZ – souhlas za podmínky, že pojezdová plocha bude přechodně 
zpevněna panely (nebo štěrkem) a po dokončení stavby uvedena do 
původního stavu a předána správci pozemku, OSVZ 
OE -  není uzavřena nájemní smlouva 

 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – jaké je stanovisko životního prostředí? 
sl. Lelková – mají stanovisko, jak má pozemek po dokončení stavby vypadat, bude 
zahruto do podmínek 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit smlouvu o výpůjčce části p.p.č. 1999/25 v k.ú. Jablonec n.N. 
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(viz snímek z katastrální mapy) za účelem příjezdové komunikace se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 8, Děčín, IČ 247 29 035. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 30.9.2012.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
47. pronájem části p.p.č. 1050, geometrickým náčrtem označeno jako díl „A“ 
o výměře 100 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem parkování  
O pronájem části pozemku požádali manželé Martin a Petra Najmanovi, Blanická 
268/2, Jablonec n.N. Uvádějí, že nemají dostatek možností volného parkování, 
často tak musí stát na ulici, což vzhledem k jabloneckým poměrům v zimě není 
vhodné. Část p.p.č. 1050 je již pronajata za účelem zahrady.  
 
Kolečko :  OÚHR –  území zastavitelných ploch, ponechat v majetku města do 

nového územního plánu  
 OÚP – nesouhlas s prodejem, nezastavitelná plocha, kategorie „UL“ – 

přírodní ochrana, plochy významné, lokální 
 Ing.Arch. Hron – dle nového územního plánu se bude jednat o plochy 

k bydlení, zastavitelné, možno prodat 
 OE – na část pozemku je uzavřena nájemní smlouva na pronájem 

zahrady 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 12.4.2011 doporučil radě města 
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1050 k.ú. Vrkoslavice a vyhotovení 
geometrického náčrtu. 
 
Diskuse: 
JUDr. Belda – jak je zapsáno v katastru? 
sl. Lelková – jako trvalý travní porost, v současnosti parkují u cesty 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit pronájem části p.p.č. 1050, geometrickým náčrtem označeno 
jako díl „A“ o výměře 100 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem parkování pro 
manžele Martina a Petru Najmanovi, bytem Blanická 268/2, Jablonec n.N. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní tři měsíce. 
Nájemné bude stanoveno ve výši 5,- Kč/m2/rok. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
48.  zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1408/4 o výměře 131 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. za účelem zahrady 
O pronájem požádali manželé Jan a Blanka Reslovi, bytem Na Pískovně 614, 
Liberec 14, kteří jsou vlastníci objektu na st.p.č. 1812/2, p.p.č. 1407/12, p.p.č. 
1407/13, které koupili v roce 2010. Současně s těmito parcelami byla oplocena i 
p.p.č. 1408/4.  
V současné době nemají zájem o prodej, ale pouze o pronájem.  
 Kolečko:   OÚHR – souhlas  

OÚP – souhlas  
OIV – souhlas 
OSVZ – souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva 
 

Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1408/4 o výměře 131 m2 
v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady. 



41  

 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit pronájem p.p.č. 1408/4 o výměře 131 m2 v k.ú. Jablonec n.N. 
za účelem zahrady pro manžele Jana a Blanku Reslovi, bytem Na Pískovně 
614, Liberec 14. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví 
ve výši 5,- Kč/m2/rok.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
49.  zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 119/2 o výměře 93 m2 v k.ú. 
Kokonín za účelem zahrady 
O pronájem požádal pan Milan Hák, bytem Liberecká 3429/28, Jablonec n.N. za 
účelem skladování dřeva.  
 Kolečko:   OÚHR – souhlasíme s pronájmem za účelem zahrady  

OÚP – souhlasíme s pronájmem za účelem zahrady 
OIV – souhlas 
OSVZ – souhlas s pronájmem za účelem zahrady 
OE – není uzavřena nájemní smlouva 
 

Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 119/2 o výměře 93 m2 
v k.ú. Kokonín za účelem zahrady. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit pronájem st.p.č. 119/2 o výměře 93 m2 v k.ú. Kokonín za 
účelem zahrady pro pana Milana Háka, r. 1993, bytem Liberecká 3429/28, 
Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- 
Kč/m2/rok.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
50.  zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2301/3 o výměře 24 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stánkem na prodej točené zmrzliny 
O pronájem požádal vlastník stánku Dis. Jan Strašík,  s místem podnikání Na 
Příkopech 67, Jičín – Holínské Předměstí, IČ 874 117 25.  
Kolečko:   OÚHR – souhlas  

OÚP – souhlas 
OIV – souhlas 
OSK – souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva 

 
Pan Strašík předložil kupní smlouvu ze dne 4.8. 2011, kterou koupil stánek od 
předchozího vlastníka pana Billala Salijiho, kterému byla městem dána výpověď 
z nájemní smlouvy z důvodu neplacení nájemného. Po ukončení výpovědní lhůty 
stánek nebyl ani přes výzvy majetkoprávního oddělení odstraněn. Vyklizení bylo 
předáno správci pozemku, kterým je oddělení správy komunikací.  
 
Nyní pan Strašík požádal o možnost snížení, nebo prominutí nájemného pod 
zmrzlinovým stánkem do konce dubna 2012. Jako důvod uvedl, že v letošní letní 
sezoně již nestihne prodej zahájit a požádal o možnost hradit symbolické nájemné. 
Nyní by stánek zrekonstruoval. Plné nájemné by bylo hrazeno od května  2012.  
 
Diskuse: 
sl. Lelková – doplnila, že pan Strašík trvá na pronájmu pozemku, přestože byl 
upozorněn na plánovanou přestavbu bývalé Jabloně a jejího okolí spol. Crestyl 
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Ing. Vele – do nájemní smlouvy zanést pouze prodej zmrzliny 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2301/3 o výměře 24 
m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stánkem na prodej zmrzliny. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit pronájem části p.p.č. 2301/3 o výměře 24 m2  v k.ú. Jablonec 
n.N. za účelem pozemku pod stánkem na prodej zmrzliny pro pana Dis. Jana 
Strašíka, s místem podnikání Na Příkopech 67, Jičín – Holínské Předměstí, 
IČ 874 117 25. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce.  
Nájemné stanoví ve výši 2.200,- Kč/m2/rok s tím, že od doby uzavřené nájemní 
smlouvy do 30.4.2012 bude hrazeno nájemné ve výši 500,- Kč. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
51.  zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 929 o výměře 16586 m2, p.p.č. 
1701/2 o výměře 800 m2, vše v k.ú. Proseč n.N., p.p.č. 40 o výměře 6628 m2, 
p.p.č. 383/5 o výměře 8548 m2, p.p.č. 371/2 o výměře 690 m2, p.p.č. 371/4 o 
výměře 3690 m2, vše v k.ú. Kokonín  za účelem provozování zemědělské 
výroby  
O pronájem požádala společnost Kokonínská zemědělská a.s., se sídlem Pulečný 
166, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 259 37 836 za účelem provozování 
zemědělské výroby.  
Kolečko:   OÚHR – souhlas s pronájmem  

OÚP – souhlas s pronájmem  
OIV – souhlas 
OSVZ  souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva 

 
Diskuse: 
sl. Lelková – cena nájemného je stanovena dle předchozí nájemní smlouvy, která  
byla uzavřena s Pozemkovým fondem 
Ing. Vele – souhlasí s navrhovanou cenou, výhodou je, že se o pozemek nemusí 
nadále starat město 
sl. Lelková – s touto společností již máme zkušenosti, spolupráce je na dobré úrovni 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 929 o výměře 16586 m2, 
p.p.č. 1701/2 o výměře 800 m2, vše v k.ú. Proseč n.N., p.p.č. 40 o výměře 
6628 m2, p.p.č. 383/5 o výměře 8548 m2, p.p.č. 371/2 o výměře 690 m2, p.p.č. 
371/4 o výměře 3690 m2, vše v k.ú. Kokonín  za účelem provozování 
zemědělské výroby. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit pronájem p.p.č. 929 o výměře 16586 m2, p.p.č. 1701/2 o 
výměře 800 m2, vše v k.ú. Proseč n.N., p.p.č. 40 o výměře 6628 m2, p.p.č. 
383/5 o výměře 8548 m2, p.p.č. 371/2 o výměře 690 m2, p.p.č. 371/4 o výměře 
3690 m2, vše v k.ú. Kokonín  za účelem provozování zemědělské výroby. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden 
rok, vždy k 1. říjnu běžného roku.  Nájemné stanoví  ve výši 2.500,- Kč/rok. 
 
Hlasování: 10,0,0 
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52. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 523 o výměře 73 m2 a části p.p.č. 
522 o výměře 47 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady 
O pronájem části pozemků požádal pan Oldřich Kraus, r. 1965, bytem Josefa Hory 
4048/11, Jablonec n.N. za účelem zahrady. Uvedené pozemky sousedí s jejich 
p.p.č. 549/1 v k.ú. Rýnovice.  
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem  

OÚP – souhlas s prodejem 
OIV – souhlas 
OSVZ – souhlas  
OE – uzavřeny nájemní smlouvy s p. Košťákovou, p. Součkovou, ale 
předmětné části se nedotýkají    

 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 523 o výměře 73 m2 a 
části p.p.č. 522 o výměře 47m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady 
  
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit pronájem části p.p.č. 523 o výměře 73 m2 a části p.p.č. 522 o 
výměře 47 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady pro pana Oldřicha 
Krause, r. 1965, bytem Josefa Hory 4048/11, Jablonec n.N.  Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. 
říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.  
 
Hlasování:10,0,0 
 
 
53.  zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1410/2 o výměře 347 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. za účelem zahrady 
O pronájem pozemku požádala paní Radka Čechová, bytem Skelná 1842/32, 
Jablonec n.N. jako spoluvlastník budovy na st.p.č. 2229. Paní Čechová vlastní 
p.p.č. 1389/5.Pozemek byl na město převeden jako historický majetek obce a paní 
Čechová uvedla, že měla s předchozím vlastníkem tj. Pozemkovým fondem ČR 
uzavřenu nájemní smlouvu.  
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas  

OÚP – souhlas 
OIV – souhlas 
OSVZ – souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva 

 
Zajistit stanovisko ostatních spoluvlastníků objektu Skelná 1842/32.  
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1410/2 o výměře 347 m2 
v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady. 
 
Návrh :  
V případě, že se nepřihlásí jiný zájemce Výbor pro hospodaření s majetkem 
města doporučuje dne 6. září 2011 radě města schválit pronájem p.p.č. 
1410/2 o výměře 347 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro paní 
Radku Čechovou, r. 1966, bytem Skelná 1842/32, Jablonec n.N. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy 
k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.  
 
Hlasování:10,0,0 
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54.  zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 48, části p.p.č. 2293/2, části 
st.p.č. 50/1 o výměře 12 m2  vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění 
stánku na prodej pečiva 
O pronájem pozemku požádala společnost Pekařství Šumava Group a.s., se sídlem 
Na Výšině 11, Jablonec n.N., IČ 273 54 059 za účelem umístění stánku na prodej 
pečiva. 
Kolečko:   OÚHR + OÚP – souhlasíme s dočasným umístěním předmětného 

stánku, nutno konzultovat  s orgánem památkové péče všechny 
varianty 
OSŽP – památková péče doporučuje tyto varianty, viz náčrt – varianta 
č. 3, 4. nedoporučuje variantu č. 1 
OIV – souhlas 
OSK - souhlas s variantou č. 1 a č. 4 a v případě, že stánek bude 
umístěn v průčelí budov ČSAD 
OE – není uzavřena nájemní smlouva 

 
Doporučení památkové péče umístit stánek ve variantě č. 3, 4 bylo sděleno žadateli 
a ten  uvedl, že trvá na variantě 1.   
 
Diskuse: 
Ing. Vele – již v době plánování rekonstrukce autobusového nádraží, byl zájem na 
tom, aby tam byl nějaký stánek s občerstvením či pečivem. Jako jediná, projevila 
zájem společnost Pekařství Šumava. Nechce, aby na základě jednoho záporného 
stanovista památkářů tam nic nebylo 
Mgr. Tulpa – z jakého důvodu to tam památkáři nechtějí? 
sl. Lelková – důvod neuvedli 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru pronájmu části :  
Varianty :   1)  část p.p.č. 48 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. (autobusová 
zastávka)  

2) část p.p.č. 48 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. (místo 
stánku na prodej  tiskovin) 

     3) část st.p.č.  50/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. (zelená 
plocha) 
  4) část p.p.č. 48 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  (kryté stání) 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit pronájem části  p.p.č. 48  o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. 
za účelem umístění stánku na prodej pečiva pro společnost Pekařství 
Šumava Group a.s., se sídlem Na Výšině 11, Jablonec n.N., IČ 273 54 059. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 
měsíce.  Nájemné ve výši 2.200,- Kč/m2/rok.  
 
Hlasování: výbor hlasoval pro variantu 1) s poměrem hlasů 10,0,0 
 
 
55. pronájem části p.p.č. 1052/1, geometrickým náčrtem oddělené o výměře  
270 m2  v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady 
O prodej pozemku požádali manželé Michal a Petra Antonovi, bytem Hluboká 
4888/19, Jablonec n.N.  Koupí pozemku chtějí rozšířit zahradu a zabránit šířícímu 
se nepořádku na p.p.č. 1052/5 ve vlastnictví Josefa Urbance a Jaroslava Urbance. 
 
Kolečko :  OÚHR –  částečně s břemenem vodoteče, nezastavitelné, viz OSVZ – 

souhlas, pozor vodoteč – nebude možné zatrubnit, důležité je stanovisko 
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ochrany přírody 
OÚP –  souhlasíme, jedná se o nezastavitelnou plochu „UL“  

 
Dle stanoviska Ing.Arch. Hrona bylo dne 22.3. 2011 sděleno, že 
předmětný pozemek je v „novém“ územním plánu řešen jako veřejná 
zeleň a doporučil pozemek neprodávat.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 22. března 2011 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 1052/1 o výměře 1536 m2 v k.ú. Mšeno 
n.N. za účelem zahrady. Dále výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje 
radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1052/1 k.ú. Mšeno n.N. 
 
Manželé Michal a Petra Antonovi, bytem Hluboká 4888/19, Jablonec n.N. si 
požádali o pronájem. Na základě žádosti byl vyhotoven geometrický náčrt na 
oddělení části pozemku, o kterou mají manželé Antonovi zájem. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit pronájem části p.p.č. 1052/1, geometrickým náčrtem oddělené 
o výměře  270 m2  v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady pro manžele Michala 
a Petru Antonovi, bytem Hluboká 4888/19, Jablonec n.N. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. 
říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
56.  ukončení nájemní smlouvy  č. 31/90/MPO ze dne 15.5.1996 
Nájemní smlouva na pronájem části p.p.č. 626 a části p.p.č. 628, které je 
geometrickým plánem nově označena jako p.p.č. 628/1 o výměře 1851 m2 a  díl  „a“ 
z p.p.č. 626 o výměře 1141 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady je uzavřena 
s panem Jaroslavem Štorkem, bytem Havlíčkova 14, Jablonec n.N., manželi 
Václavem a Stanislavou Ackermanovými, bytem  Mšenská 14, Jablonec n.N. a paní 
Danutou Durdovou, bytem Liberecká 54, Jablonec n.N.  
 
Pan Jaroslav Štorek požádal o ukončení nájemní smlouvy k 30.9. 2011 s tím, že o 
pronájem současně žádá Jaroslav  Vrba, bytem Horská 8A, Jablonec n.N. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit ukončení nájemní smlouvy č. 31/90/MPO ze dne 15.5.1996, 
která je uzavřena s  panem Jaroslavem Štorkem, r. 1946, bytem Havlíčkova 
14, Jablonec n.N., dohodou ke dni 30.9.2011. 
 
Závěr výboru: 
ukončení nájemní smlouvy bude projednáno majetkoprávním oddělením 
s nájemci a následně bude znovu předloženo výboru pro hospodaření 
s majetkem města 
 
 
57.zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 626 a části p.p.č. 628, která je 
geometrickým plánem nově označena jako p.p.č. 628/1 o výměře 1851 m2 a  
díl  „a“ z p.p.č. 626 o výměře 1141 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady 
a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  č. 31/90/MPO ze dne 15.5.1996 
Nájemní smlouva na pronájem části p.p.č. 626 a části p.p.č. 628, která je 
geometrickým plánem nově označena jako p.p.č. 628/1 o výměře 1851 m2 a  díl  „a“ 
z p.p.č. 626 o výměře 1141 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady je uzavřena 
s panem Jaroslavem Štorkem, bytem Havlíčkova 14, Jablonec n.N., manželi 
Václavem a Stanislavem Ackermnnanovými, bytem  Mšenská 14, Jablonec n.N. a 
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paní Danutou Durdovou, bytem  
Liberecká 54, Jablonec n.N.  
 
Pan Jaroslav Štorek požádal o ukončení nájemní smlouvy k 30.9. 2011 s tím, že o 
pronájem současně žádá pan Jaroslav  Vrba, bytem Horská 8A, Jablonec n.N. Pan 
Vrba současně uvedl, že souhlasí se stavbami umístěnými na dotčených pozemcích.  
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 626 a části p.p.č. 
628, která je geometrickým plánem nově označena jako p.p.č. 628/1 o výměře 
1851 m2 a  díl  „a“ z p.p.č. 626 o výměře 1141 m2 vše v k.ú. Rýnovice za 
účelem zahrady. 
 
Návrh :  
V případě, že se nepřihlásí další žadatel Výbor pro hospodaření s majetkem 
města doporučuje dne 6. září 2011 radě města schválit uzavření dodatku č. 
1  k nájemní smlouvě č. 31/90/MPO ze dne 15.5.1996, kterým se doplňují 
stávající nájemci o pana Jaroslava  Vrbu, r.1958, bytem Horská 8A, Jablonec 
n.N. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
Závěr výboru: 
ukončení nájemní smlouvy bude projednáno majetkoprávním oddělením 
s nájemci a následně bude znovu předloženo výboru pro hospodaření 
s majetkem města 
 
 
58. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4498 o výměře 22 m2  v k.ú. Jablonec 
n.N. za účelem vypořádání pozemků pod garáží  
O prodej pozemku požádali vlastníci  stavby garáží pan Zdeněk Pfeifer, bytem 
Stavbařů 3329/4, Jablonec n.N. a manželé Walter a MUDr. Hana Urbanovi, bytem 
Na Ostrohu 3378/5, Jablonec n.N.  Jedná se vypořádání dvoupatrových řadových 
garáží.  
Vlastníci předložili kolaudaci a dohodou práva osobního užívání.  
Kolečko:   OÚHR – souhlas  

OÚP – souhlas  
OIV – souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva   

 
Dle orientačního ceníku se jedná o vypořádání pozemků, kdy žadatel předloží 
dohodu práva osobního užívání a cena je stanovena ve výši 50,- Kč/m2. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4498 o výměře 22 m2  v k.ú. 
Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemků pod garáží. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej st.p.č. 4498 o výměře 22 m2  v k.ú. 
Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemků do podílového spoluvlastnictví  
a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ panu Zdeňku Pfeiferovi, r. 
1938, bytem Stavbařů 3329/4, Jablonec n.N. a ideální spoluvlastnický podíl 
o velikosti ½ manželům Waltrovi, r. 1934, a MUDr. Haně, r. 1938, 
Urbanovým, bytem Na Ostrohu 3378/5, Jablonec n.N.  a vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 1.300,- Kč (tj. 50,- Kč/m2 + náklady spojené s vyhotovením 
kupní smlouvy ve výši 200,- Kč).  
 
Hlasování: 10,0,0 
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59. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/62 o výměře 10 m2 a p.p.č. 
1487/55 o výměře 17 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem cesty 
v zahrádkářské kolonii  
O prodej pozemků za účelem cesty v zahrádkářské kolonii požádala I. ZO ČS 
JABLONEC NAD NISOU, Rabasova 4, Jablonec n.N., IČ 64669734.  
Pozemky jsou součástí přístupové cesty napříč zahrádkářskými pozemky. Na město 
byly převedeny jako historický majetek. Nyní dochází k postupnému vypořádání.  
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem, narovnání majetkových vztahů 

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 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/62 o výměře 10 m2 a 
p.p.č. 1487/55 o výměře 17 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem cesty 
v zahrádkářské kolonii. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1487/62 o výměře 10 m2 a p.p.č. 
1487/55 o výměře 17 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem cesty 
v zahrádkářské kolonii  I. ZO ČS JABLONEC NAD NISOU, Rabasova 4, 
Jablonec n.N., IČ 64669734 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
4.250,- Kč (tj. 150,- Kč/m2 + náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy ve 
výši 200,- Kč).  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
60. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/64 o výměře 24 m2 v k.ú. Mšeno 
n.N. za účelem zahrady 
O prodej pozemku za účelem vypořádání zahrady požádala paní Jiřina Krpatová, r. 
1947, bytem Pobřežní 3899/11, Jablonec n.N.  
Pozemek byl na město převeden jako historický majetek. Nyní dochází 
k postupnému vypořádání.  
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem, narovnání majetkových vztahů 

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 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/64 o výměře 24 m2 v 
k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady. 
 
Návrh :  
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Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1487/64 o výměře 24 m2 v k.ú. 
Mšeno n.N. za účelem zahrady paní Jiřině Krpatové, r. 1947, bytem Pobřežní 
3899/11, Jablonec n.N.   za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.800,- 
Kč (tj. 150,- Kč/m2 + náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy ve výši 
200,- Kč).  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
13,50 hod. odešel pan Romaňák 
 
61. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2479/2 o výměře cca 100 m2 
v k.ú. Jablonec n.N.  
O prodej části pozemku za účelem narovnání linie plotu a snadnějšího vjezdu do 
garáže požádali manželé Petr a Martina Chvátalovi, bytem Antala Staška 1866/13, 
Jablonec n.N., vlastníci sousední p.p.č. 1907/5, st.p.č. 1832. 
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s majetkoprávním vypořádáním 

OÚP – souhlas s majetkoprávním vypořádáním 
OIV – souhlas 
OSK – souhlas 
Ing.Arch. Hron - souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva   

 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2479/2 o výměře cca 
100 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  
 
Oslovit sousední vlastníky. Vyhotovit geometrický plán na náklady žadatelů. 
 
Hlasování:9,0,0 
 
13,54 hod. přišel pan Romaňák 
 
62. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 128 o výměře 340 m2 v k.ú. Lukášov  
O prodej pozemku za účelem scelení pozemků požádala společnost QUATRO 
FORMAGGI, a.s., se sídlem Soukenná 712/1, Jablonec n.N., IČ 273 434 13. 
Uvedená společnost vlastní navazující p.p.č. 133, 136, 137 vše v k.ú. Lukášov. Mají 
zájem pozemky „zasíťovat“ a následně zastavět rodinnými domy. Požadovaná p.p.č. 
128  bude využita jako zahrada.   
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas, logické scelení zastavitelné plochy 

OÚP – souhlas, logické scelení zastavitelné plochy 
OIV – souhlas 
OSVZ - souhlas 
Ing.Arch.Hron – plocha smíšená obytná, příměstské, zastavitelné, lze 

prodat 
OE – není uzavřena nájemní smlouva     

 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který je dle územního plánu určen k zastavění rodinným domem a cena 
je stanovena ve výši 700,-Kč/m2. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 128 o výměře 340 m2 v k.ú. 
Lukášov. 
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Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 128 o výměře 340 m2 v k.ú. 
Lukášov společnosti QUATRO FORMAGGI, a.s., se sídlem Soukenná 712/1, 
Jablonec n.N., IČ 273 434 13 za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 240.000,- 
Kč (700,- Kč/m2 + 2.000,- za vyhotovení kupní smlouvy). 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
63. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 30/4 o výměře 1390 m2 v k.ú. Kokonín 
za účelem výstavby rodinného domu   
O prodej pozemku za účelem výstavby rodinného domu požádali Ing. Jan a Bc. 
Mária Pilařovi, bytem Zvonková 233, Jablonec n.N.   
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem, pozemek zastavitelný, plocha v kategorii 
B2 

OÚP – souhlas s prodejem, pozemek zastavitelný, plocha v kategorii B2 
OIV – souhlas 
OSVZ - souhlas 
Ing.Arch.Hron – plocha smíšená obytná, příměstská, zastavitelná, lze 

prodat 
OE – není uzavřena nájemní smlouva     

 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – p.p.č. 30/3 je města? 
sl. Lelková – ano, v současnosti je, ale dle ÚP vymezena  jako parkoviště 
Ing. Vele – navrhuje místní šetření 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 30/4 o výměře 1390 m2 v k.ú. 
Kokonín za účelem výstavby rodinného domu. 
 
Závěr výboru: 
Výbor doporučuje projednání tohoto bodu odložit na místní šetření 
 
Hlasování:10,0,0 
 
 
64. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 648 o výměře 68 m2 v k.ú. Vrkoslavice 
za účelem přístupu 
O prodej pozemku za účelem přístupu požádal Ing. Jakub Karvánek, bytem U 
Balvanu 2643/42, Jablonec n.N. Pozemek slouží jako přístupová cesta k objektu  
na st.p.č. 656 a p.p.č. 655. V současné době je přístup k nemovitosti zajištěn 
věcným břemenem.   
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas, oslovit okolní vlastníky 

OÚP – souhlas, oslovit okolní vlastníky 
OIV – souhlas 
OSVZ - souhlas 
Ing.Arch.Hron – plocha bydlení, zastavitelná, lze prodat 
OE – není uzavřena nájemní smlouva     

 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který je nezastavitelný, mimo centrum města a cena je stanovena ve 
výši 200,-Kč/m2. 
 
Návrh :  
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Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 648 o výměře 68 m2 v k.ú. 
Vrkoslavice za účelem přístupu. 
 
Oslovit okolní vlastníky. 
 
Návrh :  
v případě, že se nepřihlásí další zájemce Výbor pro hospodaření s majetkem 
města doporučuje dne 6. září 2011 zastupitelstvu města prodej p.p.č. 648 o 
výměře 68 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu panu Ing. Jakubu 
Karvánkovi, r. 1984,  bytem U Balvanu 2643/42, Jablonec n.N. za vzájemně 
dohodnutou cenu ve výši  13.800,- Kč (200,- Kč/m2 + 200,- Kč za vyhotovení 
kupní smlouvy). 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
65. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 731/1 o výměře 375 m2 v k.ú. 
Rýnovice 
O prodej pozemku za účelem zahrady požádali manželé Jiří a Monika Valtrovi, 
bytem Široká 22, Jablonec n.N. Pozemek je zalesněn.   
V roce 2010 byl pozemek zastupitelstvem města schválen k prodeji pro manžele 
Hlouškovi, kteří od prodeje odstoupili, jelikož na základě vyjádření SČP Net, a.s. je 
zastavění pozemku omezeno ochranným pásmem. Pozemek je zastavitelný pouze 
v jižní části, což manželům Hlouškovým pro jejich plánovaný projekt rodinného 
domu nevyhovovalo.   
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem, zastavitelná plocha,  v části pozemku 

pásmo plynovodu (směr jih-sever)  
OÚP – souhlas s prodejem, zastavitelná plocha,  v části pozemku 
pásmo plynovodu (směr jih-sever) 
OIV – souhlas 
OSVZ – souhlas s prodejem, pozemek je zalesněn, i když nejde o 
PUPFL 
Ing.Arch.Hron – plocha smíšená obytná, příměstská, zastavitelná, lze 
prodat 
OE – není uzavřena nájemní smlouva     

 
Diskuse: 
Ing. Vele – bude takto dostatečná výměra pro výstavbu? 
sl. Lelková – ano 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 731/1 o výměře 375 m2 v k.ú. 
Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
66.  zveřejnění záměru prodeje a stanovení ceny za prodej p.p.č. 1309/5 o 
výměře 93 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrada a scelení pozemků 
O prodej pozemku za účelem zahrady a scelení pozemků požádal pan Statis 
Kalcojanis, r. 1952, bytem Podhorská 756/39, Jablonec n.N., který je vlastníkem 
objektu na st.p.č. 347/2 a p.p.č. 1309/4.  
Pozemek byl na město převeden jako historický majetek obce a je pro město 
naprosto bez přístupu.  
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem 
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OÚP – souhlas s prodejem 
OIV – souhlas 
OSVZ – souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva 

 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který bude využíván jako zahrada, dle územního plánu zastavitelná, do  
výměry 600 m2 a cena je stanovena ve výši 250,-Kč/m2. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1309/5 o výměře 93 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N.  
 
Návrh :  
V případě, že se nepřihlásí další zájemce Výbor pro hospodaření s majetkem 
města doporučuje dne 6. září 2011 zastupitelstvu města schválit prodej 
p.p.č. 1309/5 o výměře 93 m2 v k.ú. Jablonec n.N. pro pana Statise 
Kalcojanise, r. 1952, bytem Podhorská 756/39, Jablonec n.N. za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 23.483,- Kč ( tj. 250,- Kč/m2 + 233,- Kč za 
vyhotovení kupní smlouvy). 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
67.  zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 736/24 v k.ú. Kokonín za účelem 
parkování vozidel  
O prodej části pozemku za účelem parkování vozidel požádali manželé Stanislav, r. 
1968 a Stanislava, r. 1967 Karelovi, bytem Turistická 4406, Jablonec n.N., kteří 
vlastní sousední st.p.č. 701 a p.p.č. 736/26 vše v k.ú. Kokonín. 
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas  

OÚP – souhlas 
OIV – souhlas 
OSVZ –  souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva 

 
Prodejem pozemku bude zachována rezerva pro komunikaci a vyhotoven 
geometrický plán na náklady žadatelů.  Současně bude osloven s nabídkou prodeje 
i sousední vlastník. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 736/24 v k.ú. Kokonín. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
68. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2144/9 o výměře 902 m2, p.p.č. 
2144/15 o výměře 24 m2, p.p.č. 2144/17 o výměře 5 m2, vše v k.ú. Jablonec 
n.N. za účelem zahrady 
O prodej požádali manželé Jiří a Vlasta Vackovi, bytem Kokonínská 53, Jablonec 
n.N. 
O prodej pozemku požádali manželé Vackovi již v roce 2007. Na základě stanoviska 
odborů bylo zjištěno, že manželé Vackovi již užívají pozemky města a stávající 
oplocení neodpovídá hranicím pozemků.  Bylo doporučeno zaměřit stávající oplocení 
a následně majetkoprávně vypořádat.  
V roce 2010 byli majetkoprávním oddělením opakovaně vyzvání k jednání. Na výzvu 
však nijak nereagovali.   
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Kolečko:   OÚHR – po zaměření stávajícího plotu vypořádat majetkově 

OÚP – po zaměření stávajícího plotu vypořádat majetkově  
OSVZ – souhlas pouze v rámci současného oplocení  
OIV – souhlas  
Ing.Arch.Hron - plocha bydlení (BM) stav, zastavitelné, lze prodat  
OE -  není uzavřena žádná nájemní smlouva 

 
Vyhotovit geometrický plán na zaměření již užívaného a oploceného pozemku na 
náklady žadatele.  
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 odložit 
tento bod na místní šetření.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
69. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1036/1 a části p.p.č. 2391/9 
v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady 
O prodej požádali manželé Roman, r. 1962 a Blanka, r. 1972 Hýřovi, bytem Saskova 
2, Jablonec n.N. Jako důvod uvedli, že chtějí zlepšit přístup ke svému objektu na 
st.p.č. 110/7 a p.p.č. 1033/2 a následně oplotit pozemky z důvodu bezpečnosti.   
 
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem – plocha komunikace, veřejný prostor 

OÚP – souhlas s prodejem – plocha komunikace, veřejný prostor 
OIV –  souhlasíme za podmínky, že rozdělení pozemku a prodej bude 
provedeno tak, aby byla možná rekonstrukce komunikace v plném 
rozsahu, dle projektové dokumentace firmy Valbek. Požadujeme 
koordinovat činnost geodeta s projektantem 
OSK - souhlas 
OE -  uzavřena nájemní smlouva s manželi Hýřovými 

 
Vyhotovit geometrický plán ve spolupráci s projektantem stavby rekonstrukce 
komunikace na náklady žadatele.  
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1036/1 a části p.p.č. 
2391/9 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
70. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 938/10, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 938/14 o výměře 446 m2 ve vlastnictví Michala a Šárky 
Kourkových za část p.p.č. 822/1, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 822/5 o výměře 13 m2 a část p.p.č. 823/1, nově označené jako p.p.č. 
823/7 o výměře 196 m2 a části p.p.č. 800/2 a p.p.č. 824/1, nově označené 
jako p.p.č. 800/12 o výměře 74 m2 ve vlastnictví města, vše v k.ú. Jablonecké 
Paseky. 
Oddělení investiční výstavby požádalo o směnu pozemků ve vlastnictví manželů 
Michala, r. 1962 a Šárky, r. 1969 Kourkových, bytem Jindřichovská 78/8, Jablonec 
n.N. 
Na části p.p.č. 938/10 (o požadované výměře 446 m2), která je ve vlastnictví 
manželů Kourkových je plánována výstavba komunikace.   
Část p.p.č. 822/1, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 822/5 o výměře 
13 m2 a část p.p.č. 823/1, nově označená jako p.p.č. 823/7 o výměře 196 m2, a 
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části p.p.č. 800/2 a p.p.č. 824/1, nově označená jako p.p.č. 800/12 o výměře 74 m2 
(o celkové výměře 283 m2) vše v k.ú. Jablonecké Paseky jsou ve vlastnictví města a 
manželé kokrovi je mají oploceny spolu se svými p.p.č. 822/3, p.p.č. 822/4 a st.p.č. 
413/2, st.p.č. 413/1. 
Manželé Kourkovi souhlasí se směnou svých pozemků o výměře 446 m2 za 283 m2 
ve vlastnictví města Jablonec n.N. s tím, že finanční doplatek bude ve výši 250,- 
Kč/m2 ve prospěch manželů Kourkových.  
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas se směnou, napravení skutečného stavu 

OÚP – souhlas se směnou, napravení skutečného stavu  
OSK – souhlas 
OE -  uzavřena nájemní smlouva 
 

Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města zveřejnění záměru směny části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 822/5 o výměře 13 m2, části p.p.č. 823/1, nově 
označené jako p.p.č. 823/7 o výměře 196 m2, části p.p.č. 800/2 a p.p.č. 
824/1, nově označené jako p.p.č. 800/12 o výměře 74 m2, vše v k.ú. 
Jablonecké Paseky. 
  
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit směnu části p.p.č. 822/1, geometrickým 
plánem nově označené jako p.p.č. 822/5 o výměře 13 m2, části p.p.č. 823/1, 
nově označené jako p.p.č. 823/7 o výměře 196 m2, části p.p.č. 800/2 a p.p.č. 
824/1, nově označené jako p.p.č. 800/12 o výměře 74 m2, vše v k.ú. 
Jablonecké Paseky, ve vlastnictví města za část p.p.č. 938/10, geometrickým 
plánem nově označené jako p.p.č. 938/14 o výměře 446 m2 v k.ú. Jablonecké 
Paseky ve vlastnictví manželů Michala, r. 1962 a Šárky, r. 1969 Kourkovými, 
bytem Jindřichovská 78/8, Jablonec n.N. s finančním vyrovnáním ve 
prospěch manželů  Michala a Šárky Kourkových ve výši 40.750,- Kč. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
71. nesouhlas s pronájmem p.p.č. 1118 o výměře 219 m2 v k.ú. Proseč n.N.   
O pronájem pozemku požádal pan Ing. Pavel Šulc, r. 1978, bytem Gagarinova 795, 
Liberec za účelem zajištění lepšího příjezdu a sjízdnosti jediné příjezdové cesty 
k jeho p.p.č.  1117 v k.ú. Proseč n.N., kde bude stavět rodinný dům.   
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s pronájmem  

OÚP – souhlas s pronájmem 
OIV – souhlas 
OSK - souhlas 
OE – není uzavřena nájemní smlouva     

 
Pronájmem pozemku by došlo ke znepřístupnění p.p.č. 1104/3. 
 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – vede k zmíněné p.p.č. komunikace? 
sl. Lelková – pevná komunikace ne, pouze uježděná pěšina 
JUDr. Belda – jestliže nemají zajištěn přístup k pozemku, banka by mohla mít 
problém s poskytnutí hypotéky 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města neschválit pronájem p.p.č. 1118 o výměře 219 m2 v k.ú. Proseč n.N.  za 
účelem zajištění příjezdu.  
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Hlasování: 10,0,0 
 
 
72. nesouhlas s prodejem p.p.č. 2024/1 o výměře 846 m2, p.p.č. 2024/2 o 
výměře 553 m2, p.p.č. 2024/3 o výměře 516 m2, st.p.č. 5529 o výměře 14 m2, 
vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady 
O prodej požádali manželé Jiří a Irena Englovi, bytem Liberecká 50, Jablonec n.N., 
kteří jsou nájemci části uvedených pozemků, které by chtěli koupit za účelem 
zahrady.  
St.p.č. 5529 je ve vlastnictví města s tím, že je zde postavena stavba bez čp./če, 
která je zapsána v katastru nemovitostí, a je ve vlastnictví pana Pavla Smetany. 
   
Kolečko:   OÚHR – souhlas s prodejem (jako celek), dle  stávajícího územního 

plánu vedeno jako plocha PL – nezastavitelná zeleň  
OÚP – souhlas s prodejem (jako celek), dle  stávajícího územního 
plánu vedeno jako plocha PL – nezastavitelná zeleň 
OTP – souhlas  
OIV – souhlas  
Ing.Arch.Hron - plochy bydlení (BM) stav, zastavitelné, lze prodat  
OE -  uzavřena nájemní smlouva s manželi Englovými a panem Pavlem 
Smetanou 

 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 2024/1 o výměře 846 m2, p.p.č. 
2024/2 o výměře 553 m2, p.p.č. 2024/3 o výměře 516 m2, st.p.č. 5529 o 
výměře 14 m2, vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady. 
 
Hlasování:10,0,0 
 
 
73. nesouhlas s prodejem, zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1176/4 
o výměře cca 100 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady 
O prodej části, popřípadě celé p.p.č. 1176/4 za účelem rozšíření zahrady a zajištění 
odvodnění pozemku požádalo Společenství vlastníků jednotek Podskalí 5, Podskalí 
5, Jablonec n.N., IČ 254 76 858, které zastupuje pan Zdeněk Kučera.  
V dopise uvedli, že zde mají problémy s vysokou vlhkostí, a to nejen v domě a na 
jejich pozemku, ale i na p.p.č. 1176/4, který sousedí s jejich pozemkem (ten 
vysychá pouze pokud jsou dlouhodobější sucha, jinak je stále od jara do podzimu 
vlhký, jako letos !), silnice je plná kaluží a bláta (tuto situaci řeší s oddělením 
správy komunikací).   
 Při přívalových a silných deštích je to havarijní situace, kdy zem už nebere vodu, 
tvoří se jezera, voda se dostává do garáže u silnice a opakovaně se dostala až do 
domu. Sice to nebývá při každém dešti až takto havarijní, ale téměř každý rok se 
situace opakuje.  
 
Kolečko:   OÚHR – souhlas s pronájmem, zastavitelný pozemek, město by mělo 

definovat zájmy v lokalitě a řešit prodej jako celek.  
OÚP – souhlas s pronájmem, zastavitelný pozemek, město by mělo 
definovat zájmy v lokalitě a řešit prodej jako celek. 
OSVZ – nesouhlas s prodejem, celý pozemek lze zastavět 
OIV – souhlas 
OTP –  souhlas s pronájmem 
Ing.Arch.Hron – plocha smíšená obytná-centrální, zastavitelná, lze 

prodat 
OE -  uzavřena nájemní smlouva s panem Nývltem, pod plechovou 

garáží 
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Diskuse: 
Mgr. Tulpa – je to v místech dopravního hřiště, nevím o žádném problému 
sl. Lelková – skutečně tam často stojí voda, společenství zasílalo fotky. Řešili s odd. 
správy komunikací a byli odkázáni na vlastníka komunikace,  kterým je ÚZSVM 
 
A) Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 1176/4 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. za účelem zahrady. 
 
B) Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1176/4 o výměře cca 
100 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady. 
 
Geometrický náčrt bude vyhotoven na náklady žadatelů.  
 
C) Návrh : Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
radě města zastupitelstvu města schválit pronájem části p.p.č. 1176/4 v k.ú. 
Jablonec n.N. o výměře upřesněné geometrickým náčrtem,  pro Společenství vlastníků 
jednotek Podskalí 5, Podskalí 5, Jablonec n.N., IČ 254 76 858. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného 
roku. Nájemné bude stanoveno ve výši 5,- Kč/m2/rok.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
74. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 509/3 k.ú. Jablonec n.N. za účelem 
zahrady 
O prodej části pozemku za účelem rozšíření zahrady požádali manželé Ing. Jiří a 
Mgr. Lenka Švarcovi, bytem Puškinova 30, Jablonec n.N., kteří vlastní objekt na 
st.p.č. 2593 a p.p.č. 513/3 v k.ú. Jablonec n.N. a manželé Tomáš a Helena 
Světničkovi, bytem Puškinova 19, Jablonec n.N., kteří vlastní objekt na st.p.č. 
2591/1 a p.p.č. 513/2 v k.ú. Jablonec n.N.  
 
Kolečko:   OÚHR – nesouhlas s prodejem, jedná se o veřejný prostor dle platného 

i nového územního plánu  
OÚP – nesouhlas s prodejem, jedná se o veřejný prostor dle platného i 
nového územního plánu 
OIV – souhlas 
Ing.Arch.Hron - pouze část je zelená a navazuje na RD p.p.č. 513/2, 
513/3. Jedná se o místní komunikaci, jejíž skutečný průběh se liší od 
katastru, pokud město mělo zájem část p.p.č. 509/3 vymezit jinak, lze 
na toto reagovat v návrhu ÚP a upravit hranice ploch, každopádně by 
ale měla zůstat zachovaná ulice Puškinova v dostatečném profilu 
OSK -  nesouhlas 
OE -  není uzavřena nájemní smlouva 

 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 509/3 v k.ú. Jablonec n.N.  
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
75.nesouhlas s prodejem p.p.č. 2964 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  
O prodej pozemku požádala paní Jaroslava Vepilová, bytem Vysoká 66, Jablonec 
n.N., která na základě nájemní smlouvy má na uvedeném pozemku umístěnu 
plechovou garáž.  
Kolečko:   OÚHR – nesouhlas s prodejem pozemků pod plechovými garážemi. 

Není žádoucí stabilizace  objektů v území.   
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OÚP – nesouhlas s prodejem pozemků pod plechovými garážemi. Není  
žádoucí stabilizace  objektů v území.   
OIV – souhlas 

  Ing.Arch.Hron - plocha bydlení (BM) stav, zastavitelné, lze prodat   
  
  OTP – souhlas s prodejem pozemku 
  OE – uzavřena nájemní smlouva s Jaroslavou Vepilovou 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 2964 o výměře 20 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
76.nesouhlas s prodejem p.p.č. 2963 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  

O prodej pozemku požádali manželé Antonín a Eva Derkovi, bytem Vysoká 66, 
Jablonec n.N., kteří na základě nájemní smlouvy mají na uvedeném pozemku 

umístěnu plechovou garáž. 
Kolečko:   OÚHR – nesouhlas s prodejem pozemků pod plechovými garážemi. 

Není žádoucí stabilizace  objektů v území.   
OÚP – nesouhlas s prodejem pozemků pod plechovými garážemi. Není  
žádoucí stabilizace  objektů v území.   
OIV – souhlas 
Ing.Arch.Hron - plocha bydlení (BM) stav, zastavitelné, lze prodat   

 OTP –  souhlas s prodejem 
  OE – uzavřena nájemní smlouva s manželi Derkovými 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 2963 o výměře 17 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
77.nesouhlas s prodejem p.p.č. 2962 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  
O prodej pozemku požádali manželé Antonín a Marie Nesvadbovi, bytem Vysoká 66, 
Jablonec n.N., kteří na základě nájemní smlouvy mají na uvedeném pozemku 
umístěnu plechovou garáž.  
Kolečko:   OÚHR – nesouhlas s prodejem pozemků pod plechovými garážemi. 

Není žádoucí stabilizace  objektů v území.   
OÚP – nesouhlas s prodejem pozemků pod plechovými garážemi. Není  
žádoucí stabilizace  objektů v území.   
OIV – souhlas 

     Ing.Arch.Hron - plocha bydlení (BM) stav, zastavitelné, lze prodat   
  

OTP –  souhlas s prodejem 
  OE – uzavřena nájemní smlouva s manželi Nesvadbovými 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 2962 o výměře 18 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. 
 
Hlasování: 10,0,0 
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78.nesouhlas s prodejem p.p.č. 2978 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N.  
O prodej pozemku požádala paní Alena Koulová, bytem Vrkoslavická 120/18, 
Jablonec n.N., která na základě nájemní smlouvy mají na uvedeném pozemku 
umístěnu plechovou garáž.  
Kolečko:   OÚHR – nesouhlas s prodejem pozemků pod plechovými garážemi. 

Není žádoucí stabilizace  objektů v území.   
OÚP – nesouhlas s prodejem pozemků pod plechovými garážemi. Není  
žádoucí stabilizace  objektů v území.   
OIV – souhlas 
Ing.Arch.Hron - plocha bydlení (BM) stav, zastavitelné, lze prodat   

  
  OTP –  souhlas 
  OE – uzavřena nájemní smlouva s manželi Nesvadbovými 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 2978 o výměře 20 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
14,15 odchází Mgr. Tulpa 
 
79. nesouhlas s prodejem p.p.č. 2198/6 o výměře 620 m2 a části p.p.č. 
2198/5, oddělené geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2198/35 o 
výměře 44 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.  
Na základě místního šetření výboru pro hospodaření s majetkem města byly 
zveřejněny k prodeji p.p.č. 2198/1, 2198/5, 2539,1020 vše v k.ú. Jablonec n.N.  
Současně byly s nabídkou prodeje osloveni okolní vlastníci.  Na nabídku města 
reagovali Pavel Pěnička, r. 1980, a Petr Pěnička, r. 1970, oba bytem Na Hranici 26, 
Jablonec n.N., kteří mají zájem o koupi části p.p.č. 2198/6 o výměře 620 m2 a části 
p.p.č. 2198/5, oddělené geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2198/35 o 
výměře 44 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.   O koupi p.p.č. 2539 o výměře 454 m2 s tím, 
že se jedná o příkrý svah, který nelze nijak využívat a ani jej nikdo nevyužívá, 
nemají zájem. 
Kolečko:  OSŽP – souhlas s prodejem, vypořádat vše. Komplikace přístupů. 

OÚP – souhlas s prodejem 
OE - není uzavřena nájemní smlouva 

 
V roce 2010 – 2011 bylo tehdejším oddělením technické obsluhy a bytů vznesen 
podnět k urychlenému prodeji p.p.č. 2198/6. Společenství vlastníků objektu Na 
Hranici 26 požaduje po městě  opravu opěrné zdi na p.p.č. 2198/6, která se valí do 
komunikace a jejíž oprava by město stála cca 100.000,- Kč.  
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který bude využíván jako zahrada, dle územního plánu zastavitelná, 
mimo centrum, nad  výměru 600 m2 a cena je stanovena ve výši 200,-Kč/m2. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem  města doporučuje dne 6. září 2011  
zastupitelstvu města, jelikož by prodejem p.p.č. 2198/6 došlo 
k znepřistupnění p.p.č. 2539, neschválit prodej. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
80.  stanovení ceny - prodej části p.p.č. 1971/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem 
zahrady  
O prodej pozemku požádali manželé Vladimír a Zdeňka Pavlištovi, bytem Vlaštovčí 
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26, Jablonec nad Nisou.  Pozemky v současné době užívají na základě nájemní 
smlouvy č. 444/OFaM/97/MPO ze dne 27. 10. 1997 na pronájem části p.p.č. 
1971/1, části p.p.č. 2481 a části  p.p.č. 2001/6 o celkové výměře 688 m2 vše v k.ú. 
Jablonec nad Nisou za účelem zahrady. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou s roční výpovědní lhůtou vždy k 1. 10. běžného roku. 
Kolečko : OÚHR –  vhodné řešit jako celek, již řešeno – „nekouskovat“ nesouhlas  

OÚP – dle územního plánu jsou pozemky vedeny v kategorii PK, tj.    
veřejná zeleň, prodej jako zahrada možný. Doporučujeme zohlednit 
využití pozemků dle nového územního plánu.  
Ing. Arch. Hron – p.p.č. 1971/1 lze prodat, plocha v kategorii BM 
plochy bydlení, zastavitelné 

  OE – uzavřena nájemní smlouva s manželi Pavlištovými 
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který bude využíván jako zahrada, dle územního plánu zastavitelná a 
cena je stanovena ve výši 250,-Kč/m2. 
 
Diskuse: 
Mgr. Dlouhá – pozemek chtějí za účelem zahrady, ale mohou tam postavit i dům 
Mgr. Dlouhá – navrhuje prodat za 500,- Kč/m2. 
sl. Lelková – jde o zahradu 
Ing. Vele – není přesně zakresleno, navrhuje uskutečnit místní šetření 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 1971/1, geometrickým 
plánem nově označené jako p.p.č. 1971/4 o výměře 681 m2 v k.ú. Jablonec 
n.N. pro manžele Vladimíra r. 1953 a Zdeňku r. 1953 Pavlištovi, bytem 
Vlaštovčí 3611/26, Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
171.953,- Kč ( tj. 250,- Kč/m2 + 1.703,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy). 
 
Závěr výboru: 
Výbor doporučuje projednání tohoto bodu odložit na místní šetření 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
81.  stanovení ceny - prodej p.p.č. 343/10 o výměře 55 m2 v k.ú. Jablonec 
n.N.  
O prodej požádali vlastníci objektu na st.p.č. 3107 paní Dagmar Kubátová, bytem 
Na Vápence 758/9, Železný Brod a Jaroslav Hubka, bytem Jeronýmova 15, 
Jablonec n.N.  V žádosti uvádějí, že v roce 1996 koupili objekt na st.p.č. 3107 a celý 
jej zrekonstruovali. V současné době by rádi odkoupili od města sousední pozemek 
p.p.č. 343/10 z důvodu zkulturnění okolí domu, osázení okrasných keřů a následně 
zabezpečení objektu.  
 
Kolečko :   OSŽP – souhlasíme, bude zajištěn přístup ke garážím 
         OÚP – souhlasíme s prodejem 
         OSVZ  -  souhlas  

Ing.Arch. Hron -  plocha smíšená obytná centrální - stav - zastavitelné - 
lze prodat 
OE – není uzavřena nájemní smlouva  

 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který je využíván jako zahrada, dle územního plánu zastavitelná a cena 
je stanovena ve výši 300,-Kč/m2. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 343/10 o výměře 55 m2 v k.ú. 
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Jablonec n.N. pro paní Dagmar Kubátovou, bytem Na Vápence 758/9, Železný 
Brod a pana Jaroslava Hubku, bytem Jeronýmova 15, Jablonec n.N.  za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 16.700,- Kč ( tj. 300,- Kč/m2 + 200,- 
Kč za vyhotovení kupní smlouvy). 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
82. stanovení ceny – prodej části p.p.č. 1467/3, geometrickým plánem nově 
označená jako p.p.č. 1467/57 o výměře 188 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za 
účelem zahrady 
O prodej pozemku požádala paní Jiřina Štejfová Patrmanová, bytem Jeronýmova 
28/137, Jablonec n.N.  Uvedený pozemek měl několik let v pronájmu její otec pan 
Patrman Josef, který zemřel v letošním roce.  
 
Kolečko : OÚHR - bez návaznosti, oslovit vlastníky rozsah řešit GP – pak souhlas 

OÚP –  z pohledu územního plánu, souhlas, bez nároku na oplocení, 
veřejná zeleň 
OE - není uzavřena žádná nájemní smlouva 

 
Majetkoprávní oddělení oslovilo vlastníky garáží s nabídkou a nikdo o prodej 
neprojevil zájem.  
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který bude využíván jako zahrada, dle územního plánu nezastavitelná a 
cena je stanovena ve výši 200,-Kč/m2. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 1467/3, geometrickým 
plánem nově označené jako p.p.č. 1467/57 o výměře 188 m2 v k.ú. Jablonec 
nad Nisou za účelem zahrady pro Jiřinu Štejfovou Patrmanovou, r. 1962, 
bytem Jeronýmova 28/137, Jablonec n.N.  za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 37.976,- Kč ( tj. 200,- Kč/m2 + 376,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy). 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
83. stanovení ceny - prodej části p.p.č. 830/3, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 830/8 o výměře 49 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem 
zahrady 
O prodej požádal Ing. Miroslav Klus, U Nisy 3, Jablonec n.N. s tím, že v roce 2010 
koupil p.p.č. 830/4. Nyní by rád v rámci oplocení srovnal hranice pozemků a 
dokoupil od města část p.p.č. 830/3.  
Uvedený pozemek je součástí nájemní smlouvy s Mateřskou školou Jablonec n.N., 
Uhelná 5, p.o., se sídlem Uhelná 5, Jablonec n.N.  
Ředitelka školy paní Mrklasová sdělila, že s prodejem části pozemku souhlasí.  
 
Kolečko :     OÚHR – navazuje na areál školky, viz. správce, pak souhlas 
  OÚP – souhlasíme, zastavitelná plocha B3 

 Ing. Arch. Hron - plocha smíšená obytná - centrální, STAV, 
zastavitelné, lze prodat 

 OE – součástí nájemní smlouvy s Mateřskou školku Uhelná  
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který bude využíván jako zahrada, dle územního plánu nezastavitelná a 
cena je stanovena ve výši 250,-Kč/m2. 
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Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit prodej části p.p.č. 830/3, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 830/8 o výměře 49 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem 
zahrady panu Ing. Miroslavu Klusovi, r. 1953, bytem U Nisy 3, Jablonec n.N. 
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.450,- Kč ( tj. 250,- Kč/m2 + 
200,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy). 
 
Hlasování: 8,0,1 
 
 
84. stanovení ceny – prodej části p.p.č. 2318/1, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 2318/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem 
přístupu  
O prodej části pozemku požádala společnost SOLITER, a.s., se sídlem Nádražní 
10/148, Jablonec n.N., IČ 004 80 835  za účelem zajištění přístupu do budovy na 
st.p.č. 135/1 v k.ú. Jablonec n.N. z vnější strany uzavřeného areálu přes tento 
pozemek, údržba pozemku, oprava plotu a zeleně. Předpokládají investici ve výši  
150.000,- Kč. 
Cenu za prodej navrhují ve výši 500,- Kč/m2. 
 
Kolečko :   OSŽP – vhodné řešit Solitér x město, plochy navazující na ul. Pražská  

        OÚP – souhlasíme s prodejem. Zastavitelná plocha VD – výrobní, 
nevýrobní plochy 

 OE – není nájem  
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který bude využíván jako přístup, dle územního plánu se jedná o 
pozemek, který je zastavitelný, určen k podnikání a cena je stanovena ve výši 
2.000,-Kč/m2 nebo dle znaleckého posudku.  
Vzhledem k výměře pozemku a jelikož se zde jedná pouze o zajištění přístupu, bez 
plánované zástavby navrhujeme cenu stanovit dohodou 800,- Kč/m2. 
 
Diskuse: 
Mgr. Dlouhá – navrhuji s nimi prodiskutovat cenu 2.000,- Kč/m2 
JUDr. Belda – 800,- Kč/m2 je rozumná cena 
Ing. Vele – pro nás pozemek význam nemá 
Ing. Voleš – dává protinávrh 1.000,- Kč/m2. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit  prodej části p.p.č. 2318/1, geometrickým 
plánem nově označené jako p.p.č. 2318/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonec 
n.N. společnosti SOLITER, a.s., se sídlem Nádražní 10/148, Jablonec n.N., IČ 
004 80 835 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši :  
Varianta : 

a) 44.945,- Kč ( tj. 500,- Kč/m2 + 445,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy) 
b) 71.912,- Kč ( tj. 800,- Kč/m2 + 712,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy) 

 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit  prodej části p.p.č. 2318/1, geometrickým 
plánem nově označené jako p.p.č. 2318/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonec 
n.N. společnosti SOLITER, a.s., se sídlem Nádražní 10/148, Jablonec n.N., IČ 
004 80 835 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši  89.890,- ( 1.000,-
Kč/m2 + 890,- Kč náklady za vyhotovení kupní smlouvy) 
 
Hlasování:9,0,0 
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85. stanovení ceny -  prodej p.p.č. 466/1 o výměře 347 m2 v k.ú. Jablonec 
n.N.  
O prodej pozemku požádal pan Tomáš Červený, r. 1970, bytem Hraběcí 228, 
Liberec.  Pan Červený je vlastníkem objektu na st.p.č. 2558 v k.ú. Jablonec n.N. 
Pozemek chce užívat za účelem zahrady.  
Na pozemku je uzavřena nájemní smlouva na pronájem části p.p.č. 466/1 o výměře 
22 m2 za účelem užívání pozemku pod garáží s manželi Vladimírem a Vladimírou 
Charvátovými, bytem Široká 12, Jablonec n.N. Nájemní smlouva je uzavřena na 
dobu určitou do 1.1.2012. 
 
Kolečko : OSŽP –  územně stabilizováno existující zástavbou, souhlas 
 OÚP – předmětný pozemek je zastavitelný v kategorii smíšené bydlení. 

Využití   ve funkci zahrady je přípustné - souhlas 
Ing.Arch. Hron – plocha bydlení, stav – zastavitelná, lze prodat  

         OE – uzavřena nájemní smlouva s manželi Charvátovými  
 
Pan Červený chce pozemek užívat jako zahradu. Předpokládá investici 100 tis. Kč 
do zpevnění pozemku. Cenu navrhuje ve výši  260,- Kč/m2. 
Nájemci pozemku, manželé Charvátovi byli o prodeji pozemku informováni a o 
prodej nemají zájem. 
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
o pozemek, který bude využíván jako zahrada, dle územního plánu zastavitelná, do  
výměry 600 m2 a cena je stanovena ve výši 250,-Kč/m2. 
 
Diskuse: 
Ing. Voleš – navrhuje cenu 350,- Kč/m2 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 466/1 o výměře 347 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. pro pana Tomáše Červeného, r. 1970, bytem Hraběcí 228, 
Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 91.122,- Kč ( tj. 260,- 
Kč/m2 + 902,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy). 
 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 466/1 o výměře 347 m2 v k.ú. 
Jablonec n.N. pro pana Tomáše Červeného, r. 1970, bytem Hraběcí 228, 
Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 122.665,- Kč ( tj. 350,- 
Kč/m2 + 1.215,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy). 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
86. stanovení ceny - prodej p.p.č. 1226/5 o výměře 8 m2 a části p.p.č. 1226/6, 
geometrickým plánem nově označené p.p.č. 1226/5 o výměře 86 m2 a části 
p.p.č. 2401, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2401/2 o 
výměře 20 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání oplocené zahrady   
Manželé Georgios a Lenka Hloucalovi, bytem Podskalí 4134/14, Jablonec n.N. 
požádali o prodej části pozemků, které užívají jako zahradu. Pozemky byly v roce 
2011 vykoupeny od paní Vidlákové za cenu 250,- Kč/m2. 
  
Kolečko :     OSŽP – navazuje na přístupy, rozsah dle rezerv OSK 
  OÚP – souhlas 
  OSK – souhlas  
  OE – není nájem  
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne 24.3.2011 se jedná 
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o pozemek, který bude využíván jako zahrada, dle územního plánu zastavitelná, do  
výměry 600 m2 a cena je stanovena ve výši 250,-Kč/m2.  
 
Diskuse: 
pan Vašíček – navrhuje prodat za cenu 300,-Kč/m2. 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1226/5 o výměře 8 m2 a části 
p.p.č. 1226/6, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 1226/8 o výměře 
86 m2 a části p.p.č. 2401, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
2401/2 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 28.028,- Kč ( tj. 250,- Kč/m2 + 278,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy). 
 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1226/5 o výměře 8 m2 a části 
p.p.č. 1226/6, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 1226/8 o výměře 
86 m2 a části p.p.č. 2401, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
2401/2 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 34.542,- Kč ( tj. 300,- Kč/m2 + 342,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy). 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
87. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno n.N.  
O prodej požádal pan Vladimír Pour, bytem 1.máje 19, Jablonec n.N., vlastník 
p.p.č. 1715/26. Uvedenou část pozemku chce sloučit se svými p.p.č. 1715/13 a 
p.p.č. 1715/27, které vlastní a kde by chtěl postavit rodinný dům a vybudovat 
přístupovou komunikaci na zahradu a do garáže.  
 
Kolečko :  OSŽP – pozor omezení přístupů. Případně řešit pouze minimální část, viz 

DSÚ 
 OÚP -  souhlas s prodejem zeleně 

DSÚ – neprodávat jako celek, lze pouze „zelenou špičku“ pod cestou, ta 
slouží jako přístup 

 
Zastupitelstvo města dne 28.4.2011 svým usnesením č. 75/2011/B/6 prodej části 
p.p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno n.N.  z důvodu ponechání si pozemku jako rezervu.  
 
Pan Pour opakovaně požádal o prodej. V žádosti uvedl, že se o požadovaný pozemek 
město nestará. Na své p.p.č. 1715/3 chce postavit rodinný dům s garáží a rád by 
měl před svým objektem udržovaný pozemek a možnost parkování pro sebe a 
návštěvy. Současně má obavu ohrožení stavby případnými padajícími stromy, tak 
jako tomu bylo v roce 2009. Mezi pozemkem pana Poura a komunikací města je od 
6,7 – 13,3 m. Komunikace je široká 3,2 m. V místech odbočky ze stávající 
komunikace k p.p.č. 1719/8 atd. se nachází zpevněná parkovací plocha, která 
zůstane v majetku města.  
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města trvat na usnesení č. 75/2011/B/6 ze dne 28.4.2011. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
  
88. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 401/1 v k.ú. Jablonec n.N.  za účelem 
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přístavby skladu k přilehlé provozovně  
O prodej pozemku požádali manželé Marcela a Vlastimil Medkovi, bytem Vilová 3, 
Jablonec n.N. Vlastníci objektu na st.p.č. 3017 v k.ú. Jablonec n.N. 
 
Kolečko :   OSŽP – pozor, součást úprav zeleně + řešení MHD, část dle místního 

šetření  
        OÚP – pozor na velikost přístavby. Plocha zastavitelná v kategorii B2 
 OSVZ -  nesouhlas, bylo by nutné kácení, velký zásah do parkové 

plochy, zřejmě nutné terénní úpravy 
 OE – není uzavřena nájemní smlouva  

 
Zastupitelstvo města dne 23.6.2011 svým usnesením č. 125/2011/D/4 neschválilo 
prodej části p.p.č. 401/1 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem přístavby skladu k přilehlé 
provozovně s tím, že pozemek zůstane i nadále využíván jako parková plocha.  
 
Manželé Medkovi opakovaně požádali o prodej. V žádosti uvedli, že velká část 
plánovaného skladu by stála na pozemku, který již vlastní a do pozemku města by 
zasáhl pouze částí, kde nejširší bod by byl ve vzdálenosti 4 m od jejich hranice. 
V minulé žádosti uvedli,l že mají zájem střechu skladu zatravnit a tím by vzhled 
parku nebyl ohrožen. Stavba by neohrozila žádné stromy a keře a byla by postavena 
s maximální citlivostí.   
Sklad by sloužil kominické firmě, která má v jejich objektu prodejnu. Kominictví 
Doležal má ve správě i několik městských objektů, předpokládali tedy, že 
vybudování prostor skladu je i v zájmu města.  
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 
zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 125/2011/D/4 ze dne 
23.6.2011. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
89. záměr prodeje st.p.č. 877/3, 877/4, 877/5 – pozemky „pod stavbami“, 
p.p.č. 877/8, p.p.č. 877/10, p.p.č. 877/13 v k.ú. Rýnovice 
V uvedené lokalitě město vlastní  st.p.č. 877/3 o výměře 292 m2 (budova LV 317 – ve 
skutečnosti část stavby zbourána), st.p.č. 877/4 o výměře 11 m2 (budova LV 317- 
ve skutečnosti neexistuje), st.p.č. 877/5 o výměře 109 m2 (budova LV 317 – ve 
skutečnosti neexistuje), p.p.č. 877/8 o výměře 1083 m2, p.p.č. 877/10 o výměře 73 
m2, p.p.č. 877/12 o výměře 536 m2, p.p.č. 877/13 o výměře 159 m2, p.p.č. 881/2 o 
výměře 325 m2 vše v k.ú. Rýnovice.  
 
Manželé Pavel Havrda a Viktoria Mychajlivna Havrdová, bytem Arbesova 139/78, 
Jablonec n.N.  požádali o prodej st.p.č. 877/3, 877/4, 877/5 – pozemky „pod 
stavbami“, p.p.č. 877/8, p.p.č. 877/10, p.p.č. 877/13 v k.ú. Rýnovice za účelem 
sloučení pozemků s p.p.č. 877/7, 877/9 a umožnění přístupu k objektům bez 
čp/če na st.p.č. 877/3, 877/5, které jsou v jejich vlastnictví. Vlastníkem uvedených 
nemovitostí se stali na základě dražby v roce 2011. Předchozím vlastníkem byla 
paní Lichnerová Lucie, Polní 180/6, 46001 Liberec. 
 
Manželé Havrdovi vlastní :  st.p.č. 876 o výměře 892 m2, včetně stavby bez če/čp, 
st.p.č. 877/7 o výměře 87 m2, včetně stavby bez če/čp (část na p.p.č. 877/5, která 
je na LV 10001), p.p.č. 877/9 o výměře 1732 m2, p.p.č. 882  o výměře 777 m2, 
včetně objektu č.p. 163. 
 
Případným prodejem p.p.č.  877/8, p.p.č. 877/10, p.p.č. 877/13 v k.ú. Rýnovice by 
došlo ke znepřístupnění p.p.č. 877/12 a p.p.č. 881/2, které by zůstaly ve vlastnictví 
města Jablonec n.N.   
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Kolečko :   OÚHR + OÚP – z pohledu platného územního plánu doporučujeme  
řešit jako celek. Území je zastavitelné v kategorii VZ-zemědělské areály. 
Nový územní plán kategorie smíšené aktivity.  

 OSVZ -  souhlas, nutné vyjádření OŽPaPP 
OE – není nájem  

                  Ing.Arch.Hron – plocha smíšených aktivit, stav zastavitelné, lze prodat 
OŽPaPP - v současné době se na výše uvedených pozemcích stále nachází velké 
množství nelegálně uskladněných odpadů z průmyslových výrob. V této lokalitě 
šetří Policie ČR  „Oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu 
neoprávněného nakládání s odpady podle ustanovení § 298 odst.2 zákona č. 
40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů“ na neznámého 
pachatele podaného Českou inspekcí životního prostředí. 
 
Diskuse: 
p. Bartel – účastnil se dražby, kdy se manželé Havrdovi stali vlastníky uvedených 
nemovitostí, nepořádek z pozemku odklidili, nicméně pouze přemístěním na jiné 
místo, je nutné vidět 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 tento 
bod odložit na místní šetření. 
 
Hlasování: 9,0,0 
 
 
90. pronájem  st.p.č. 6360/2 o výměře 35 m2 v k.ú. Jablonec n.N. ve 
vlastnictví ÚZSVM 
Uvedený pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111. 
Kontrolou nemovitého majetku bylo zjištěno, že stavba technického vybavení bez 
čp/če je postavena na dvou pozemcích a to na st.p.č. 6360/1 ve vlastnictví města 
Jablonec n.N. a na st.p.č. 6360/2 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Jedná se o přečerpávací stanici v ulici Na Čihadle ve skupině 
„E“ – nemovitosti, které si město ponechá ve svém vlastnictví.  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  zaslal návrh nájemní smlouvy 
na pronájem st.p.č. 6360/2 o výměře 35 m2 v k.ú. Jablonec n.N. s tím, že smlouva 
by byla uzavřena na dobu určitou od 1.10. 2011 do 30.9. 2016. Nájemné ve výši 
700,- Kč/rok.  
Současně požadují, aby bylo uhrazeno bezesmluvní užívání od 1.1.2003 do 30.9. 
2011 v celkové výši 4.725,- Kč. 
O převod st.p.č. 6320/2 v k.ú. Jablonec n.N. do vlastnictví města lze požádat po 
uzavření nájemní smlouvy a doplacení nájemného, včetně bezesmluvního užívání.  
 
Kolečko : OSŽP –  souhlas 
 OÚP – souhlas 
 OIV – souhlas 
 OSNO -  předán návrh nájemní smlouvy, seznámen 
 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda – k čemu konkrétně výměník slouží? 
sl. Lelková – původně k přečerpávání vody, avšak se nepodařilo zjistit, zda je ještě 
funkční 
Ing. Pavízová – bez vypořádání pronájmu zatím nemůžeme jednat dál 
 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. září 2011 radě 
města schválit pronájem st.p.č. 6360/2 o výměře 35 m2 v k.ú. Jablonec n.N. 
za účelem užívání pozemku pod stavbou výměníku s vlastníkem Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, 
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IČ 69797111. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.10. 2011 
do 30.9. 2016. Nájemné stanoví ve výši 700,- Kč/m2/rok, tj. 20,- Kč/m2. 
Současně bude vlastníkovi uhrazeno bezesmluvní užívání od 1.1. 2003 do 
30.9.2011 ve výši 4.725,- Kč. 
 
Hlasování:9,0,0 
 
 
91. na vědomí – informace o zveřejnění prodejů a pronájmů v období, kdy 
nezasedala rada města  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 24. května 2011 radě 
města: 

pověřit 
 1. starostu města Jablonec nad Nisou zveřejňováním záměrů 

majetkoprávních úkonů v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 10.6. 
2011 do 25.8.2011. 

 2. poradu vedení města schvalováním podnájmů v období, kdy nezasedá 
výbor pro hospodaření s majetkem města, tj. od 22.6. 2011 do 6.9. 2011. 

svěřit  
    odboru ekonomiky pravomoc rozhodování o pronájmech nebytových

prostor, pozemků, objektů a výpůjček a zřizování věcných břemen v období, 
kdy nezasedá rada města, tj. od 10.06.2011 do 25.08.2011. 

 
Návrh :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 6. září 2011 bere na vědomí, že 
v období, kdy nezasedá rada města byly starostovi předány k podpisu 
záměry zveřejnění :  

1) záměr prodeje p.p.č. 2280/9 v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Lipanská) 
2) záměr prodeje č. p.p.č. 2041 k.ú. Jablonec n.N. ( prodej Hloucalovi, viz 

bod 86) 
3) záměr výpůjčky č. p.p.č. 2086/36, 2086/41 (Centrum sportu, viz bod 46) 
4) záměr výpůjčky č. p.p.č. 1999/25 k.ú. Jablonec n.N. (ČEZ Distribuce 

a.s., viz bod 47) 
 
Hlasování: nehlasuje se 
 
92. Zástava Interma 
Zastupitelstvo města dne 19. 11. 2009 schválilo usnesením č. 694/2009/C 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej  částí p.p.č. 679/1 o celkové 
výměře 1698 m2 a st.p.č. 679/2 o celkové výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za 
cenu 350,- Kč/m2 s tím, že výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po 
kolaudaci objektů se společností  INTERMA, akciová společnost, IČ 631 450 57, se 
sídlem Masarykova 522/12, Liberec s tím, že o vydání územního rozhodnutí bylo již 
požádáno, o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 31.03.2010 a 
o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30.09.2011.  Do doby 
podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena nájemní smlouva s 
tím, že výše nájemného se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudační souhlasu. 
Společnost Interma, akciová společnost uzavřela s městem Jablonec nad Nisou dne 
18. 12. 2009 smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP na prodej 
výše uvedených pozemků s tím, že po dokončení (kolaudaci) budou zaměřeny 
stavby bytových domů a předmětem smlouvy kupní budou části pozemků, kterými 
jsou domy skutečně zastavěny.  
 
Rada města dne 9. 7. 2009  schválila usnesením č. 133/2009/C/1 pronájem p.p.č. 
679/1 o výměře 1698 m2 a st.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za 
účelem zástavby Horní Proseče se společností Interma, akciová společnost, 
Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
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dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že o 
vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 31. 3. 2010 a o vydání 
kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30. 9. 2011. Nájemné stanoví 
ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva č. 834-2008-FaM/OMP byla uzavřena dne 
10. 11. 2009. 
 
Rada města dne 9. 7. 2009 schválila usnesením č. 133/2009/C/2 pronájem p.p.č. 
654, 690/3, 537/27 vše v k.ú. Proseč n.N. o celkové výměře 7 474 m2 za účelem 
uložení inženýrských sítí se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 
522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že o vydání 
stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 31. 3. 2010 a o vydání 
kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30. 9. 2011. Nájemné se 
stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva č. 835-2008-FaM/OMP byla 
uzavřena dne 10. 11. 2009. 
 
Společnost Interma, akciová společnost doložila majetkoprávnímu oddělení stavební 
povolení s nabytím právní moci ze dne 2. 4. 2010 s tím, že byl dodržen smluvní 
termín podání žádosti o vydání stavebního (žádost byla na stavební úřad podána 
dne 25. 11. 2009). 
 
Společnost Interma, akciová společnost dopisem ze dne 24. 5. 2011 požádala o 
prodloužení termínu podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu smlouvy 
budoucí kupní a nájemních smluv, a to do 31.12.2012. Jako důvod uvedla, že 
stavební práce na bytových domech 02m a 02n započaly později než bylo 
předpokládáno a rovněž požádala o zřízení zástavního práva k pozemkovým 
parcelám v katastrálním území Proseč nad Nisou, na kterých společnost Interma, 
akciová společnost realizuje výstavbu dvou bytových domů s 38 bytovými 
jednotkami.  
Budoucí kupující požaduje zřídit zástavní právo k pozemkovým parcelám ještě před 
uskutečněním vlastního prodeje pozemků a zajistit si tak finanční prostředky na 
dostavbu bytových jednotek úvěrem od České spořitelny, a.s. a to tak, že společnost 
Interma, akciová společnost zastaví rozestavěné bytové domy a město zastaví části 
pozemkové parcely p.p.č. 679/1 v k.ú. Proseč nad Nisou ve svém vlastnictví, na 
které je prováděna výstavba s tím, že po dostavbě předmětných nemovitostí budou 
pozemky pod stavbami prodány budoucímu kupujícímu dle ujednání smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP a společnost Interma, akciová 
společnost koupí pozemky se zástavním právem pod bytovými domy. 

Podle ustanovení § 85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, musí zastavení nemovitých věcí schválit  zastupitelstvo obce.     

Podle ustanovení § 165 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky 
z výtěžku zpeněžení zástavy. 
Pro případ neplnění závazků zástavního věřitele je při zastavení nemovitostí ve 
vlastnictví města vhodné požadovat doplnění právního institutu, který by zajišťoval 
město pro případ, že by společnost Interma, akciová společnost neplnila svůj 
závazek vůči České spořitelně, a.s. s tím, že zajišťovatelem závazku bude třetí 
osoba. 
 
Zajišťovatelem závazku bude pan Jan Plocek, generální ředitel společnosti Interma, 
akciová společnost, trvale bytem Zelené údolí 1026, Liberec 6 a věřitelem město 
Jablonec nad Nisou. S panem Plockem bude uzavřena směnečná smlouva s krycí 
směnkou, kde výše hodnoty zajištění závazku bude určena doplatkem kupní ceny 
tak, jak je uvedeno ve smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP.  
 
Zastupitelstvo města dne 23. 6. 2011 schválilo usnesením č. 125/2011/A/8 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.831-2008-FaM/OMP 
ze dne 18.12.2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost s tím, že 



67  

bude prodloužen termín podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
do 31.12.2012. 
Dále zastupitelstvo města téhož dne schválilo usnesením č. 125/2011/A/9 zřízení 
zástavního práva k p.p.č. 679/3 o výměře 35 m2 a p.p.č.679/4 o výměře 273 m2 obě 
oddělené geometrickým plánem z p.p.č.679/1  v k.ú. Proseč nad Nisou se zajištěním 
krycí směnkou v hodnotě doplatku kupní ceny vyplývající ze smlouvy o smlouvě 
kupní č. 831-2008-FaM/OMP, tj. ve výši 77.892,-Kč, a to jako prvnímu v pořadí ve 
prospěch České spořitelny, a.s. Zástavní právo bude zřízeno k zajištění hypotečního 
úvěru ve výši max. 42 mil Kč, poskytnutého společnosti Interma, akciová 
společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na výstavbu 2 bytových 
domů se 38 bytovými jednotkami v lokalitě Jablonec nad Nisou – Horní Proseč a 
usnesením č. 125/2011/B vzalo na vědomí závazek společnosti Interma, akciová 
společnost převzít zastavěnou část p.p.č. 679/1 v k.ú. Proseč nad Nisou se 
zřízeným zástavním právem a dále zastupitelstvo města usnesením č. 125/2011/C 
pověřilo starostu města podpisem zástavní smlouvy, směnečné smlouvy a 
souvisejících dokumentů. 
 
Dne 29.8.2011 společnost Interma, akciová společnost zaslala městu dopis, kterým 
se obrací s prosbou na místostarostu města a žádá ho o projednání zaslané žádosti 
zastupitelstvem města.  
Ve svém dopise uvádí, že společnost ve své předchozí žádosti z května 2011 
neuvedla nutnost sjednat zástavní právo u České spořitelny, a.s., a to s Bytovým 
družstvem RÝNOVICKÁ NISA, které je investorem celé stavby, a že chybně uvedla 
výši úvěru 42 mil. Kč s tím, že k dostavbě domů potřebuje získat od banky úvěr 
ve výši 46 mil. Kč. Tím se společnost Interma, akciová společnost dostala 
do situace, kdy by nebyla možná dostavba bytových domů v lokalitě Jablonec nad 
Nisou – Horní Proseč. 
Vzhledem k tomu, že oba bytové domy jsou ve fázi rozestavěnosti, před dokončením 
tzv. hrubé stavby navrhuje Interma, akciová společnost, aby jí bylo umožněno 
odkoupit pozemky zastavěné bytovými domy již po dokončení hrubé stavby. V tom 
případě bude zástavní právo k zastavěným pozemkům řešit banka se společností 
Interma, akciová společnost. 
 
Diskuse: 
Ing. Vele – jedná se o kousky pozemků pod stavbami 
JUDr. Belda – investory zvýhodňujeme už tím, že jim pozemky prodáváme až po 
dostavbě. Je obrovské riziko dělat zástavu, společnost může spadnout do insolvence 
a pak město o pozemky přijde  
Mgr. Svoboda – vystupuje tu další subjekt – Bytové družstvo Rýnovická Nisa 
JUDr. Belda – jsme v pozici, kdy si můžeme diktovat 
Ing. Vele – v usnesení jsou údaje, které se dají změnit podle návrhu ve variantě A, 
nebo další z možností je pozemky prodat již teď před kolaudací, což je navržená 
varianta B 
JUDr. Belda – nejlepší by bylo pozemky prodat nyní, jedná se o pozemky, které jsou 
zastavěny stavbami 
Mgr. Dlouhá – v předsmluvním ujednání je Interma, a.s.? 
Ing. Pavízová – ve všech smlouvách figuruje Interma, a.s., ta dále může prodat 
pozemky zastavěné domy Bytovému družstvu Rýnovická Nisa  
 
14,50 hodin přišel pan Jan Plocek, generální ředitel společnosti Interma, a.s. 
 
p. Plocek – stavíme družstevní byty. V době, kdy jsme chtěli pokračovat výstavbou 
na Proseči (bylo zveřejněno na úřední desce) jsme se přihlásili jako Interma s tím, že 
nositelem úvěru na stavbu je Bytové družstvo Rýnovická Nisa. Když jsme žádali 
o prodloužení smluvních termínů, měli jsme uvést, že žádá Bytové družstvo 
Rýnovická Nisa, tuto chybu jsme si však uvědomili až po té, co zastupitelstvo 
schválilo zástavu a prodloužení smluvních termínů, při vkladu zástavní smlouvy 
na katastr – že vše je na Intermu a mělo být na Bytové družstvo Rýnovická Nisa. 
Nyní probíhá kolaudace, je rozloženo na 2 etapy. Jsou dvě možnosti řešení, a to: 
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buď pozemky převést na Bytové družstvo Rýnovická Nisa, nebo upravit podmínky 
ve smlouvě budoucí – prodej zastavěných pozemků již po dokončení hrubé stavby 
bytových domů. Interma a.s. by dodala posudek o dokončení hrubé stavby. 
JUDr. Belda – ze začátku někdy investoři neví, kdo bude koncový investor. 
Při změně budoucího kupujícího ve smlouvě budoucí kupní na další subjekt může 
soud napadnout její neplatnost. Navrhuji změnu termínu smlouvy s tím, že bude 
stále znít na Intermu a.s. Nejlepší variantou by bylo prodat pozemek před kolaudací 
p. Plocek – stavby jsou již zapsány jako rozestavěné v katastru a jsou napsány 
na Bytové družstvo Rýnovická Nisa 
JUDr. Belda – při znovu zveřejnění je možnost vstupu třetí osoby a možnost 
spekulace 
Mgr. Svoboda – kdo družstvo v tuto chvíli ovládá? 
p. Plocek – družstvo zakládají vždy zaměstnanci spol. Interma a.s., po dokončení 
stavby se vlastnická práva převedou na nájemníky bytového domu  
Mgr. Svoboda – doteď tedy ovládají družstvo zaměstnanci Intermy 
 
15,10 hod. odchází pan Plocek 
 
Ing. Vele – navrhuje hlasovat pro variantu B s tím, že bude v budoucí smlouvě 
kupní změněn termín prodeje pozemků po dokončení hrubé stavby 
 
15,12 hodin přišel Mgr. Tulpa 
 
JUDr. Belda – když je rozestavěná stavba zapsána v katastru nemovitostí, navrhuje 
v bodě č. 3 varianty B vypustit podmínku dostavění hrubé stavby a nahradit ji 
podmínkou zápisu rozestavěné stavby bytových domů do katastru nemovitostí. 
 
Návrh majetkoprávního oddělení: 
VARIANTA A 
1. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 
zastupitelstvu města schválit zřízení zástavního práva k p.p.č. 679/3 o 
výměře 35 m2 a p.p.č.679/4 o výměře 273 m2 obě oddělené geometrickým 
plánem z p.p.č.679/1  v k.ú. Proseč nad Nisou se zajištěním krycí směnkou v 
hodnotě doplatku kupní ceny vyplývající ze smlouvy o smlouvě kupní č. 831-
2008-FaM/OMP, tj. ve výši 77.892,-Kč, a to jako prvnímu v pořadí ve prospěch 
České spořitelny, a.s. Zástavní právo bude zřízeno k zajištění hypotečního 
úvěru ve výši max. 46 mil Kč, poskytnutého Bytovému družstvu RÝNOVICKÁ 
NISA, IČ 286 90 354, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01, Liberec  na 
výstavbu bytových domů v lokalitě Jablonec nad Nisou – Horní Proseč.  
 
2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 
zastupitelstvu města vzít na vědomí závazek Bytového družstva RÝNOVICKÁ 
NISA převzít zastavěnou část p.p.č. 679/1 v k.ú. Proseč nad Nisou se 
zřízeným zástavním právem. 
 
VARIANTA B 
1. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 radě 
města schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 834-2008-
FaM/OMP ze dne  10. 11. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová 
společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na pronájem 
p.p.č. 679/1 o výměře 1698 m2 a st.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. 
Proseč nad Nisou za účelem zástavby Horní Proseče s tím, že nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby dokončení hrubé stavby 
bytových domů postavených na výše uvedených parcelách s tím, že hrubá 
stavba bytových domů bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2011. Ostatní 
náležitosti smlouvy se nemění. 
  
2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 
radě města schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 835-2008-
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FaM/OMP ze dne 10. 11. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová 
společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na pronájem p.p.č. 
654, 690/3, 537/27 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem uložení inženýrských 
sítí s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby 
dokončení hrubé stavby bytových domů postavených na části p.p.č. 679/1 o 
výměře 1698 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou s tím, že hrubá stavba bytových 
domů bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2011. Ostatní náležitosti smlouvy 
se nemění. 
 
3. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6.9.2011 
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP ze dne 18. 12. 2009 uzavřenou se 
společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 
631 450 57 na prodej  částí p.p.č. 679/1 o celkové výměře 1698 m2 a st.p.č. 
679/2 o celkové výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za cenu 350,- Kč/m2 s 
tím, že výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po zápisu 
rozestavěných budov do katastru nemovitostí s tím, že společnost Interma, 
akciová společnost koupí pozemky zastavěné stavbami po dokončení hrubé 
stavby bytových domů postavených na výše uvedených parcelách s tím, že 
hrubá stavba bytových domů bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2011. 
Ostatní náležitosti smlouvy se nemění. 
 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 6.9.2011 radě města 
schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 834-2008-FaM/OMP ze 
dne  10. 11. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, 
Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na pronájem p.p.č. 679/1 o 
výměře 1698 m2 a st.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou za 
účelem zástavby Horní Proseče s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do doby prodeje st.p.č.679/3 o výměře 35 m2 a st.p.č.679/4 o 
výměře 273 m2 (obě nově oddělené geometrickým plánem z původní 
p.p.č.679/1 o výměře 1698 m2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Dodatkem č. 1 se 
ze smlouvy nájemní č. 834-2008-FaM/OMP vypouští podmínka podání žádosti 
o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 9. 2011. Ostatní 
náležitosti smlouvy se nemění. 
  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 6.9.2011 radě města 
schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 835-2008-FaM/OMP ze 
dne 10. 11. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, 
Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na pronájem p.p.č. 654, 690/3, 
537/27 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem uložení inženýrských sítí s tím, že 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby prodeje st.p.č.679/3 
o výměře 35 m2 a st.p.č.679/4 o výměře 273 m2 (obě nově oddělené 
geometrickým plánem z původní p.p.č.679/1 o výměře 1698 m2) vše v k.ú. 
Proseč nad Nisou. Dodatkem č. 1 se ze smlouvy nájemní č. 835-2008-
FaM/OMP vypouští podmínka podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
nejpozději do 30. 9. 2011. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 6.9.2011 radě města 
zrušit usnesení rady města č. 157/2011/1 a č. 157/2011/2 obě ze dne 
23.6.2011. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 6.9.2011 
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP ze dne 18. 12. 2009 uzavřenou 
se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 
631 450 57 na prodej st.p.č.679/3 o výměře 35 m2 a st.p.č.679/4 o výměře 
273 m2 (obě nově oddělené geometrickým plánem z původní p.p.č.679/1 
o výměře 1698 m2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že 



70  

se jedná o pozemky pod rozestavěnými budovami, které již byly zapsány 
do katastru nemovitostí. Společnost Interma, akciová společnost koupí 
pozemky st.p.č.679/3 o výměře 35 m2 a st.p.č.679/4 o výměře 273 m2 vše 

v k.ú. Proseč nad Nisou pod rozestavěnými budovami, po zápisu 
rozestavěných budov do katastru nemovitostí. Dodatkem č. 1 se ze smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP vypouští podmínka podání 
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 9. 2011. Ostatní 
náležitosti smlouvy se nemění. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 6.9.2011 
zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města č. 125/2011/A/8, 
č. 125/2011/A/9, č. 125/2011/B  a č. 125/2011/C všechna ze dne 23.6.2011. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
93) Změna Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města (§ 8 – 
11 – Postup při prodeji objektů) 
Do nové metodiky prodeje objektů byly zapracovány podněty, připomínky a 
požadavky kontrolního výboru, členů zastupitelstva města a místostarosty 
Ing. Miloše Veleho. 
 
Zásadní změny postupu při prodeji objektů: 

1. výběrové řízení s osobní účastí zájemce nahrazuje prodej objektů obálkovou 
metodou 

2.  prodejní činnost včetně prohlídek objektů bude zajišťovat realitní kancelář; 
realitní kancelář bude finančně zainteresována na prodeji objektů  

3. předepsaný nabídkový formulář k jednotlivým objektům  
4. změna termínu úhrady kauce (doklad o uhrazení kauce je součástí nabídky) 

odpadá nutnost vyhotovení předsmluvního ujednání na úhradu kauce 
5. výbor rozhodne hlasováním  o využití složené kupní ceny (hotovost : 

proinvestování) + určí maximální lhůtu k proinvestování části kupní ceny 
6. zrušení bodového hodnocení jednotlivých nabídek 
7. do dvou měsíců po schválení prodeje objektu zastupitelstvem města musí být 

uhrazena celá kupní cena a kupní smlouva podepsána kupujícím  
 

Bude vypsáno výběrové řízení pro subjekt, který bude zajišťovat činnost 
související s marketingem prodeje objektů podle „nového“ Jednacího řádu 
Výboru pro hospodaření s majetkem města. 
S vítězem výběrového řízení bude uzavřena samostatná smlouva, která stanoví 
výši odměn za konkrétně provedenou činnost směřující k prodeji objektu.  
Návrh odměny ve dvou složkách, a to za 1 prodaný objekt, což realitní kancelář 
motivuje k prodeji vyššího počtu objektů (stanovit paušálně ve výši ………. Kč) a 
dále za překročení prodeje objektů v určitém finančním objemu, což realitní 
kancelář motivuje k podání vyšší nabídky kupní ceny zájemcem pro město 
(stanovit procentem z dosaženého objemu finančních prostředků za prodej objektů 
za 1 rok). 
Schválení změny Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města a 
vypsání výběrového řízení na marketingovou činnost by měly probíhat současně. 

 
 

§ 8  
Postup při prodeji objektů 

1) Prodej je zahájen na žádost fyzické nebo právnické osoby nebo návrh člena 
výboru či útvaru MěÚ. 

2) Zjištění stanoviska k prodeji navrhovaného objektu od dotčených oddělení. 
3) Výbor rozhodne o možnosti využití tzv. složené kupní ceny (viz Příloha č. 1 

Jednacího řádu výboru pro hospodaření s majetkem města – Metodika 
proinvestování části kupní ceny). Složenou kupní cenou se pro účely Jednacího 
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řádu výboru pro hospodaření s majetkem města rozumí možnost uhradit kupní 
cenu částečně v hotovosti a část kupní ceny proinvestovat do vnějšího vzhledu 
objektu. Výbor rozhodne o možnosti využít složenou kupní cenu a zároveň 
rozhodne, v jakém procentickém poměru (část kupní ceny složená v hotovosti : 
část kupní ceny určená k proinvestování) bude zájemci umožněno nabídnout 
složenou kupní cenu. Výbor zároveň stanoví maximální lhůtu k proinvestování 
části kupní ceny. 

4) Rozhodnutí Rady města o záměru objekt prodat a jeho zveřejnění včetně 
možnosti využít složenou kupní cenu, vyrozumění nájemců objektu o zveřejnění 
objektu k prodeji.  

5) Objekty budou prodávány obálkovou metodou s povinností zájemce uhradit 
před výběrovým řízením kauci. 

6) Objekty budou prodávány prostřednictvím realitní kanceláře, která zajistí 
veškerou marketingovou činnost spojenou s prodejem objektů ve vlastnictví 
města. Prohlídky objektu budou pro zájemce možné po předchozí domluvě 
s kontaktní osobou města či realitní kanceláře, a to kdykoliv v průběhu procesu 
prodeje objektu, nejpozději však 5 pracovních dní před nejzazším termínem pro 
předložení nabídek. 

§ 9  
Kauce – výše a způsob jejího složení 

1) Zájemce, který hodlá předložit cenovou nabídku, je povinen složit před konáním 
výběrového řízení kauci ve výši 50.000,- Kč. Kauce je v případě neuskutečnění 
prodeje ze strany zájemce nevratná.  

2) Zájemce je povinen uhradit kauci tak, aby doklad o úhradě kauce byl součástí 
nabídky v zapečetěné obálce.  
Kauce bude uhrazena na kauční účet města č. 78-6244320227/0100 s 
uvedením variabilního symbolu 9059 .. (poslední dvojčíslí roku zveřejnění 
prodeje) ….(číslo popisné objektu) a  
specifického symbolu (rodné číslo nebo IČ), a to některým z následujících 
způsobů:  

a. převodem na bankovní účet města  
b. hotovostním vkladem u Komerční banky  
c. platba složenkou 

3) Kauce složená zájemcem je pro případ porušení povinnosti zájemce uhradit 
nabízenou kupní cenu a uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu na předmět 
prodeje v plné výši. V případě neuskutečnění prodeje ze strany zájemce propadá 
jako smluvní pokuta ve prospěch města. 

4) V případě splnění stanovených povinností zájemce uhradit nabízenou kupní 
cenu a uzavřít s městem kupní smlouvu na předmět prodeje se složená kauce 
stává součástí kupní ceny nabízené zájemcem.  

5) V případě, kdy zájemce bude rozhodnutím ze strany města určen jako zájemce, 
který je oprávněn uzavřít kupní smlouvu bude kauce vrácena až poté, kdy bude 
jedním ze zájemců stanovených v pořadí uzavřena kupní smlouva na předmět 
prodeje. Kauce bude vrácena i v případě, kdy se zájemce, určený výborem jako 
druhý a případně další v pořadí vzdá práva na uzavření kupní smlouvy. Kauce 
nebude vrácena prvému v pořadí, pokud odstoupí od práva na uzaření kupní 
smlouvy. 

6) V případě, kdy zájemce nebude rozhodnutím ze strany města určen jako 
zájemce, který je oprávněn uzavřít kupní smlouvu či dojde ke zrušení prodeje 
z rozhodnutí města, bude složená kauce vrácena zájemci v plné výši, a to bez 
zbytečného odkladu. 

 
§ 10 

Podání nabídek a otevírání obálek 
1) Zájemci o koupi objektu doručí svou nabídku v písemné podobě v zapečetěné 

obálce, na které bude uvedeno: 
„PRODEJ OBJEKTU - NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ + číslo popisné 

prodávaného objektu“ 
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Nabídka ke koupi objektu musí být doručena na podatelnu městského úřadu 
v budově radnice, Mírové nám. 19 v Jablonci nad Nisou, a to do termínu 
stanoveného na zveřejnění.  

2) Nabídka ke koupi objektu musí obsahovat nabídkový list a doklad o uhrazení 
kauce:  
1. Nabídkový list je předepsaný formulář, který musí obsahovat všechny 
následující náležitosti: 
A) určení prodávaného objektu  
uvedením čísla popisného objektu, pozemků a katastrálním územím 
B) výše nabízené kupní ceny za předmět prodeje v korunách (CZK) uvedeno 
číslicí i slovy. 
V případě, kdy výbor rozhodne o možnosti využití tzv. složené kupní ceny je 
možno nabídnout kupní cenu složenou. 
Při nabídce složené kupní ceny je zájemce povinen akceptovat stanovený 
procentický poměr (část kupní ceny složená v hotovosti : část kupní ceny určená 
k proinvestování) a dobu určenou k proinvestování. 
C) základní identifikační údaje o zájemci  
(zájemce je vždy zároveň nabyvatelem prodávaných nemovitostí) 
Fyzická osoba uvede jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště. 
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, sídlo.  
(Do nabídkového listu je vhodné uvést telefonický a e-mailový kontakt – 
kontaktní údaje nejsou povinnými náležitostmi nabídky.) 
D) vlastnoruční podpis zájemce 
E) čestné prohlášení zájemce, že: 
- se seznámil s právním a technickým stavem předmětu prodeje 
- je osobou způsobilou k nabytí předmětu prodeje do svého vlastnictví dle 
platných právních předpisů ČR  

      - je osobou, která není vedena v evidenci dlužníků města Jablonec nad Nisou 
2. Doklad o uhrazení kauce 
Kauci uhradí zájemce na účet města č. 78-6244320227/0100 s uvedením 
variabilního symbolu 9059 ..(poslední dvojčíslí roku prodeje) ….(číslo popisné 
objektu) a specifického symbolu  (rodné číslo nebo IČ). Doklad o uhrazení kauce 
musí být součástí nabídky a vložen do zapečetěné obálky. 
 
Na nabídkovém listu i na dokladu o uhrazení kauce musí být shodně 
uvedena specifikace objektu (číslo popisné) a kupujícího (rodné číslo nebo 
IČ).  
 
Vyhodnoceny budou pouze ty nabídky zájemců, které splňují všechny 
stanovené náležitosti! 

 
 
3)  Jediným výběrovým kritériem bude výše nabídnuté ceny.  

V případě nabízené složené kupní ceny bude vždy hlavním kritériem finanční 
částka nabízená městu v hotovosti. V případě, že dojde ke shodě částek 
nabízených v hotovosti, bude určující výše částky určená k proinvestování do 
objektu. 

4) Výbor stanoví pořadí zájemců dle výše nabídky s tím, že hlasováním 
nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru určí, které nabídky považuje při 
prodeji objektu za akceptovatelné. Jestliže nejvyšší nabídka bude předložena 
dvěma nebo více zájemci o koupi, pak tito zájemci postupují do dalšího kola 
výběrového řízení, které probíhá losováním. O vyhodnocení došlých nabídek 
budou všichni zájemci písemně informováni, a to bezodkladně poté, kdy dojde 
k vyhodnocení nabídek nebo jejich odmítnutí. 

5) Výbor je oprávněn kdykoli odmítnout došlé nabídky a zrušit výběrové řízení, a to 
i bez udání důvodu. Odmítnutím nabídek nevzniká zájemcům jakýkoliv nárok 
vůči městu Jablonec nad Nisou.   
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§ 11 
Postup při schválení prodeje objektu a úhrada kupní ceny 

1) Prodej objektu bude předložen ke schválení na nejbližším možném zasedání 
zastupitelstva města. 

2) Celková kupní cena musí být uhrazena (úhradou kupní ceny se rozumí připsání 
doplatku kupní ceny na účet města) na kauční účet města nejdéle do 2 měsíců 
po schválení prodeje objektu zastupitelstvem města. Kauce ve výši 50.000,-Kč se 
započte do celkové kupní ceny. V případě neuskutečněného prodeje z viny 
zájemce o koupi nemovitosti kauce propadá ve prospěch města. V případě, že 
zastupitelstvo města neschválí prodej objektu, bude kauce vrácena na účet 
kupujícího do 15 dnů ode dne konání zastupitelstva města. 

3) Do 2 měsíců od schválení prodeje objektu zastupitelstvem města musí být kupní 
smlouva podepsána kupujícím. 

4) Jestliže zájemce určený výborem jako první v pořadí nesplní podmínky § 11, 
odst. 2 a 3, bude k uzavření kupní smlouvy písemně vyzván další zájemce 
v pořadí. 

5) Prodávající je oprávněn zrušit proces prodeje, a to nejpozději do okamžiku 
podpisu kupní smlouvy se zájemcem. Zájemci, resp. zájemcům v této souvislosti 
nevznikají žádné nároky vůči prodávajícímu (zejména nároky na náhradu škody 
či vzniklých nákladů). 

 
Jednací řád Výboru pro hospodaření s majetkem města Část třetí (Postup výboru 
při nakládání s nemovitým majetkem, Hlava první (Objekty), § 8 – 11 (Postup při 
prodeji objektů) nabývá účinnosti dnem 23. 9. 2011. 
 
 
 

Nabídkový list – složená kupní cena 
 

budova č.p.  …………….. včetně st.p.č. ………….  ,  
p.p.č.  ………………………….  

vše katastrální území Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) 
 
Při prodeji výše uvedených nemovitostí je možné nabídnout tzv. složenou kupní cenu v tomto 
poměru: 
60 % kupní cena složená v hotovosti : 40% finanční částka určená k proinvestování 
 
Finanční částku určenou k proinvestování je možno proinvestovat nejdéle do ……… 
  
Identifikace zájemce: 
 
Jméno a příjmení* / název společnosti*   ………...……………………………………………… 
 
Rodné číslo* / identifikační číslo* …………….……......................................……………….. 
 
Trvalé bydliště* / sídlo*    ……….……….……………………………………………………….. 
 
Kontaktní údaje - telefon, e-mail   ....……………………………………………………………… 
 
 

  
 

Celková kupní cena 

 
Část kupní ceny 

složená v hotovosti 

 
Část kupní ceny 

určená 
k proinvestování 

Maximální 
doba 

proinvestování 
nejdéle do 

Složená 
kupní cena 

100% 60% 40%  

Číslicí*     
Slovy*     
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Nedílnou součástí nabídky je doklad o uhrazení kauce, kterou uhradí zájemce na účet 
města č. 78-6244320227/0100 s uvedením variabilního symbolu 9059 ..(poslední dvojčíslí 
roku prodeje) ….(číslo popisné objektu) a specifického symbolu  (rodné číslo nebo IČ). 
 
Prohlašuji na svou čest, že 

- jsem se seznámil/a s právním i technickým stavem předmětu prodeje včetně jeho 
součástí a příslušenství 

- jsem osobou způsobilou k nabytí předmětu prodeje do svého vlastnictví dle platných 
právních předpisů ČR 

- jsem osobou, která není vedena v evidenci dlužníků města Jablonec nad Nisou 
- seznámil/a jsem se se zněním Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem 

města Část třetí (Postup výboru při nakládání s nemovitým majetkem, Hlava první 
(Objekty), § 8 – 11 (Postup při prodeji objektů) a souhlasím s výší a způsobem 
složení kauce 

 
 

…………………..…………………………………………….. 
 

Vlastnoruční podpis zájemce* 
* povinné údaje 

Nabídkový list 
 

budova č.p.  …………….. včetně st.p.č. ………….  ,  
p.p.č.  ………………………….  

vše katastrální území Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) 
 

 
Identifikace zájemce: 
 
Jméno a příjmení* / název společnosti*   ………...……………………………………………… 
 
Rodné číslo* / identifikační číslo* …………….……......................................……………….. 
 
Trvalé bydliště* / sídlo*    ……….……….……………………………………………………….. 
 
Kontaktní údaje - telefon, e-mail   ....……………………………………………………………… 
 
 
Výše nabídnuté částky (v CZK)*: 
 

 
Číslicí*  ……………………..………………………………………………………….. 
 
Slovy*              …………………..…………………………………………………………….. 
                         korun českých 
 
 
Nedílnou součástí nabídky je doklad o uhrazení kauce, kterou uhradí zájemce na účet 
města č. 78-6244320227/0100 s uvedením variabilního symbolu 9059 ..(poslední dvojčíslí 
roku prodeje) ….(číslo popisné objektu) a specifického symbolu  (rodné číslo nebo IČ). 
 
Prohlašuji na svou čest, že 

- jsem se seznámil/a s právním i technickým stavem předmětu prodeje včetně jeho 
součástí a příslušenství 
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- jsem osobou způsobilou k nabytí předmětu prodeje do svého vlastnictví dle platných 
právních předpisů ČR 

- jsem osobou, která není vedena v evidenci dlužníků města Jablonec nad Nisou 
- seznámil/a jsem se se zněním Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem 

města Část třetí (Postup výboru při nakládání s nemovitým majetkem, Hlava první 
(Objekty), § 8 – 11 (Postup při prodeji objektů) a souhlasím s výší a způsobem 
složení kauce 

 
 

…………………..…………………………………………….. 
 

Vlastnoruční podpis zájemce* 
 
* povinné údaje 
 
 
Diskuse: 
Mgr. Svoboda, Mgr. Tulpa – nesouhlasí s losováním 
Ing. Pavízová – nevidí na formě losování nic špatného, pokud by byly pochybnosti 
o losování, musela by být do metodiky zapracovány podmínka losování za účasti 
notáře 
JUDr. Belda – pokud by tedy byla shoda v nabízené ceně, jak bychom rozhodli? 
Ing. Pavízová – nová metodika je konstruována tak, aby nebyl prostor pro spekulace 
p. Topol – navrhuji v případě shody udělat druhé kolo, kdo přihodí víc, tomu bude 
objekt prodán 
Ing. Pavízová – při tvorbě nové metodiky bylo uvažováno i o této konstrukci 
dvoukolového výběru zájemce, ale vzhledem k tomu, že účastníci nejsou přítomni a 
druhé kolo by dávalo prostor ke spekulacím, bylo zvoleno losování  
JUDr. Belda – máme cca 20-30 objektů, chcete prodávat prostřednictvím realitní 
kanceláře, která bude brát odměnu za prodej cca 5-9 % z ceny, co nás vede k tomu, 
abychom realizovali prodej přes realitní kancelář? 
Ing. Vele – po optimalizaci úřadu nejsou kapacity k tomu, abychom prodej 
realizovali sami, další věc je, že jestliže se někdo rozhodne koupit objekt, bude 
hledat na serverech realitních kanceláří a ne na úřední desce úřadu. Další 
novinkou je, že již při zveřejnění je možnost volby proinvestování 
Ing. Pavízová – při zveřejnění již bude možnost volby, kolik procent bude možné 
proinvestovat 
Ing. Vele – je třeba být při možnosti proinvestování opatrní, jelikož i za 
proinvestování platíme daň z převodu 
JUDr. Belda – co se týče kaucí, ztotožňuji se 
Mgr. Svoboda – i kauce by měla mít na starosti realitní kancelář, pokud by byla 
přes realitní kancelář, propadla by ve prospěch realitní kanceláře. Při nesplnění 
podmínek nemůže kauce propadnout na základě vnitřního předpisu úřadu ve 
prospěch města. 
Ing. Pavízová – již metodikou je upraveno, že kauce je hrazena na účet města, a 
proto by případně propadla ve prospěch města. Realitní kancelář nebude řešit 
kauci, ale bude pouze zajišťovat marketing prodeje. 
JUDr. Belda – jestliže si chceme ušetřit práci, realitní kancelář by se měla starat 
o všechno, včetně kaucí. Je možnost kauci dělit tak, že část propadne městu a část 
realitce. 
Mgr. Tulpa – jakým způsobem by se zadával prodej? Aby se nestalo to, že realitní 
kanceláři zadáme prodej objektu třeba za 1 mil. Kč a oni si to pak prodají za kolik 
chtějí. 
JUDr. Belda – realitka bude chtít zanést do smlouvy provizi z prodeje i za objekty, 
na které si kupce seženeme sami 
Ing. Vele – navrhuji provizi maximálně 5% z prodejní ceny objektu 
Mgr. Svoboda – tzn. 10-30 tis. Kč pro realitní kancelář 
Mgr. Dlouhá – navrhuji zaměstnance na dohodu, který by zajišťoval prodeje objektů 
p. Bartel – přes realitní kancelář bude lepší, znám situaci, kdy někdo koupil objekt 
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od ÚZSVM a následně prodal za mnohem víc přes realitku 
Ing. Vele – co můžeme ztratit, když to zkusíme? 
Mgr. Svoboda – nelíbí se mi totální změna jednacího řádu, ani možnost výběru 
jakým způsobem zrealizovat prodej, navrhuji využití obou možností prodeje 
(výběrovým řízením i tzv. obálkovou metodou) 
Mgr. Tulpa – jestliže je možnost řešit výběr zájemce v režii města, udělejme to tak, 
pokud by se nám objekt prodat nepodařilo, vysoutěžíme realitku, která by nám 
objekt prodala 
JUDr. Belda – z hlediska zveřejnění je větší šance objekt prodat přes realitní 
kancelář, ale zachoval by možnost výběru zájemce při prodeji objektu na městě 
Ing. Pavízová – pokud budou 2 varianty prodeje, zájemci o koupi budou zmateni 
Mgr. Dlouhá – dostane realitka provizi i za to, že si kupce seženeme sami? 
JUDr. Belda – ano, je to běžná praxe. Realitce dáme pravidla za jakých podmínek a 
za jakou cenu bychom chtěli prodat, oni posoudí, jestli je to takto prodejné 
Mgr. Svoboda – odměna pro realitní kancelář vzejde z výběrového řízení.  
Ing. Vele – shodneme se tedy na 2 variantách? 
JUDr. Belda – pokud si objekt prodáme sami, realitka není třeba, ponechal bych 
původní variantu, ale i s možností druhé varianty prodeje prostřednictvím realitní 
kanceláře 
p. Bartel – jak stanovíme minimální cenu  
JUDr. Belda – je možnost udělat srovnávací cenu obvyklou a tu stanovit jako cenu 
minimální 
Ing. Pavízová – takto byly ceny stanovovány již v minulých obdobích – ale 
nefungovalo to – znalec stanovil příliš vysokou minimální cenu objektu, kterou 
odvodil z cen inzerovaných na realitních serverech (za tyto ceny se objekty obvykle 
nezobchodují, kupní cena je nižší), při takto stanovené minimální ceně nebyl žádný 
zájem ze strany kupujících o koupi objektů. Město vynakládalo nemalé finanční 
prostředky za vyhotovení znaleckých posudků, které rychle ztrácejí na aktuálnosti. 
Výše uvedený postup se neosvědčil, minimální ceny byly staženy ze zveřejnění.  
p. Bartel – můžeme cenu udělat „přes síto“ – necháme ohodnotit a pokud to za tuto 
cenu neprodáme, uděláme další kolo za sníženou cenu 
Mgr. Svoboda – cena není za všech okolností to nejpodstatnější. Co se týká losování, 
dělá se ještě jedno kolo, efektivitou je, že je to hned, na tom můžeme jen vydělat 
Ing. Pavízová – i dražba je řešení – je zaneseno již v stávajícím jednacím řádu výboru 
Ing. Vele – shodneme se tedy na tom, že metodika bude mít 2 postupy prodeje, los 
zůstává 
 
Navržený závěr majetkoprávním oddělením: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 6. 9. 2011 
zastupitelstvu města schválit změnu Jednacího řádu Výboru pro hospodaření 
s majetkem města, a to tak, že bude změněna Část třetí (Postup výboru při 
nakládání s nemovitým majetkem, Hlava první (Objekty), § 8 – 11 (Postup při 
prodeji objektů) dle předloženého materiálu, a to s účinností od 23. 9. 2011. 
 
Závěr výboru: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje do předloženého návrhu 
metodiky prodeje objektů zanést současně oba postupy prodeje. 
 
Hlasování: 10,0,0 
 
 
 
Zapsala a zpracovala: M. Jiřičková 
 
Podpis předsedy výboru Ing. Miloše Veleho:.............................................................. 
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