
Zápis č. 6/2021 

z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí 

konané dne 22. 9. 2021 

 

Přítomni: Zdeněk Chmelík – předseda, Mgr. Petr Brestovanský, Mgr. Ondřej Bartůšek, Mgr. Ibehejová 

Jana, Ing. Michael Otta, Bc. Zuzana Kocumová, Mgr. Dita Landová, Hana Zemanová a Mgr. Ondřej 

Petrovský, Štěpán Brodský, Bc. Zuzana Wudyová, Lumír Vadovský a nový člen Bc. Vojtěch Prachař. 

Omluveni: Ing. Vladimír Zaplatílek  

Neomluveni:  Bc. Zuzana Kocumová 

Pozvaní/hosté:  Ing. Loučková Kotasová – náměstkyně primátora 

                              Mgr. Veronika Futóová – vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 

                              Ing. Jiří Klápště - vedoucí Správy CHKO Český ráj 

1.   Úvod 

Předseda výboru pan Zdeněk Chmelík přivítal všechny přítomné na 6. zasedání v roce 2021. Zároveň 

představil nového člena výboru pana Vojtěcha Prachaře Bc., který o sobě sdělil členům pár slov. 

Výbor se sešel v počtu 11 přítomných členů. Výbor tak byl prohlášen za usnášení schopný. 

 

Hlasování o přijetí návrhu programu zasedání. 

Hlasování: 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 2 hlasy 

Členové výboru souhlasili s navrženým programem jednání ve znění:                     

Navrhovaný program: 
                                          
1. Úvod – p. Chmelík (15:00 – 15:05) 

              - Představení nového člena výboru pana Vojtěcha Prachaře Bc. 

 

2. Materiály předkládané na 8. ZM – pí. Futóová (15:05 – 15:10) 

- Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce 

 

3. Adaptační strategie kraje LB – diskuze – p. Jiří Klápště (15:10 – 16:00) 

 

4. Diskuze (16:00 – 16:10) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C4%8Cesk%C3%BD_r%C3%A1j


 

2.    Materiály předkládané do 8. ZM  

 

-  Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce 

Ministerstvo financí vyzvalo statutární město Liberec k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

privatizovaného majetku do vlastnictví obce. Předmětem bezúplatného převodu jsou pozemky, o které 

město v uplynulém období požádalo Státní pozemkový úřad. Novela zákona o majetku České republiky 

následně stanovila, že bezúplatný převod podléhá, kromě SPÚ i schválení ministerstvem financí. Pro 

následný zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí je nutné, aby uvedená smlouva o 

bezúplatném převodu byla schválena zastupitelstvem města. Kromě podepsané smlouvy tak bude 

Ministerstvu financí zaslána i Doložka o právním jednání zastupitelstva obce podle § 41 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Hlasování: 

Pro: 11 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

  

Usnesení: 

Výbor doporučuje ke schválení: 

1. bezúplatné nabytí následujících pozemků do vlastnictví statutárního města Liberec od České 
republiky - Ministerstva financí: 
 
k.ú. Dolní Hanychov - parc. č. 684/2 o výměře 17 m2, ost.pl./jiná plocha, parc.č. 684/6 o 
výměře 472 m2, ost pl./jiná plocha, 
k.ú. Horní Růžodol – parc. č. 186/2 o výměře 38 m2, ost.plocha/ost, komunikace, parc. č. 189 
o výměře 98 m2, ost.plocha/ost, komunikace a parc. č. 555/26 o výměře 466 m2, 
ost.plocha/ost, komunikace, 
k.ú. Krásná Studánka – parc. č. 941/41 o výměře 485 m2, ost.plocha/ost, komunikace, parc. č. 
1087/2 o výměře 2582 m2, ost.plocha/ost, komunikace a parc.č. 1201 o výměře 5299 m2, 
ost.plocha/ost, komunikace, 
k.ú. Machnín – parc. č. 1051/2 o výměře 7612 m2, ost.plocha/ost, komunikace, 
k.ú. Pilínkov – parc. č. 263/6 o výměře 649 m2, ost.plocha/ost, komunikace, 
k.ú. Radčice u Krásné Studánky – parc. č. 650 o výměře 4645 m2, ost.plocha/ost, komunikace, 
k.ú. Rochlice u Liberce – parc. č. 1036/3 o výměře 373 m2, ost.plocha/ost, komunikace, 
k.ú. Růžodol I - parc. 1035/3 o výměře 56 m2, ost.plocha/ost, komunikace  

 

2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce č. 
21/045/0197 dle přílohy č. 1 mezi statutárním městem Liberec a Českou republikou - 
Ministerstvem financí, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947 

 

 

 

 



    3.    Adaptační strategie kraje LB – diskuze 

 

Pozvaný host výboru pan Jiří Klápště sdělil členům výboru bližší informace ke zpracování Adaptační 
strategie LK. 

Bližší informace k danému tématu lze získat například na stránkách:  

https://sucho.kraj-lbc.cz/akcni_plan 

Zde je možné nahlédnout Analytické i návrhové části dokumentu. 
 
 

4. Diskuze 

 

Na příští zasedání výboru bude tajemnicí výboru připravena půlroční zpráva o činnosti výboru, která 

bude poté předložena do ZM jako informace. 

 

Dle návrhu pana předsedy, tedy pana Chmelíka by mohlo příští zasedání probíhat v areálu TSML. Bude 

ještě upřesněno. 

 

 

 

Další zasedání výboru bude probíhat dne 13.10.2021. 

https://sucho.kraj-lbc.cz/akcni_plan

