
Vyjádření SML k: ZÁPISU z jednání Občanského sdružení 
Společnost občanů Machnína s vedením SML ze dne 16.5.2012 

 

Bod číslo 11 (Heřmánková ul. – nutnost omezení rychlosti, žádost řešení zklidnění 
dopravy (zpomalovací retardéry), SML prověří - p. Martin - T: konec června 2012) 
-  odbor SML zadal dne 26.7.2012 provedení statistického měření prostřednictvím 
MP. Výsledky odbor obdržel dne 4.10.2012 a byly vyhodnoceny na pracovní skupině  
dopravního značení dne 25.10.2012. Až nám budou známi navržená opatření, hned 

Vám je zašleme. 

Bod číslo 2 (zastávka MHD – ul. Rynoltická – projednáno s DPMLJ) – dle informací 
Ing. Rozsypala byl zpracován jednoduchý návrh řešení a předložen panu 
Rutkovskému k projednání. Jakmile bude materiál projednán, budete o výsledku i 

nadále informováni 

Bod číslo 4 (cesta ke koupališti – cesta není potřeba, ale poškozuje ji voda při 
deštích, požadavek pročistit příkopy, likvidace náletů, zajistí Machnín, ale  je potřeba 
souhlas s vykácením náletů  - p. Martin - T: konec května 2012) 
 – V nejbližších dnech budou prostřednictvím společnosti TSML a.s. příkopy 
pročištěny. V případě, že by jste požadovali vykácení náletové dřeviny podél cest, je 

zapotřebí, podat žádost na odbor správy veřejného majetku. 

Bod číslo 5 (cesta k viaduktu – nepojmenovaná komunikace, je v dezolátním stavu, 
nutnost opravy, Ing. Rutkovský doporučil zástupcům sdružení prověřit zájem o 
možnost odkoupení, Bc. Šolc zjistí cenu, další varianta je výpůjčka - Bc. Šolc) 
– Jelikož části komunikace jsou ve vlastnictví SŽDC s.p. a manželů Lajtkepových, tak 
SML může úpravy provádět jen na komunikacích v jeho vlastnictví. Situaci okolo 

pozemku č. 1055/1 nadále prověřujeme. 

Bod číslo 9 (ul. Chotyňská – nutnost opravy, nám. Martin prověří - p. Martin - T: 
konec června 2012) 
– opravy výtluků na uvedených komunikacích  byly zadány TSML a.s. a 

předpokládaný termín realizace je 15.11.2012. 

Bod číslo 6 (oprava č.p. 1 – potřeba revize, v budově je plíseň - p. Martin ve 
spolupráci s Mgr. Ing. Černým - T: konec června 2012) 
– oprava odvodnění byla zadána společnosti TSML a.s., termín realizace prozatím 

není znám, vzhledem k velkému počtu prováděných oprav na území Liberce. 

(Zde se domníváme, že požadavek nebyl zcela pochopen.) 

Bod číslo 8 (převod pozemků Bedřichovka)– Pozemkový fond od SML  obdržel 
žádost zda a za jakých podmínek by byl převod pozemků možný. Hned po obdržení 

kompletní zprávy Vám ji hned předáme. 



Bod číslo 1 (Reklama IPRM – požadavek EU, hradí EU – SML se podílí 15%) – 
povinnou publicitu IPRM realizujeme prostřednictvím projektu „Administrativní 

zajištění IPRM“, je tvořena těmito aktivitami: 

Web IPRM,Logomanuál,Propagační předměty,Inzerce,Informační a komunikační 
tiskoviny,Konference 
 
Bod číslo 13 (oční léčebna Machnín) – k tomuto bodu si Vám dovoluji citovat 
odpověď pana náměstka Šolce: 
Dne 8. července 1999 byla mezi Městem Liberec a společností Centrum léčebné 
rehabilitace s.r.o., IČ: 61538451, se sídlem Riegrova 14, Liberec, zastoupenou 
MUDr. M. Samkem a MUDr. V. Kotkem uzavřena kupní smlouva č. 2603/98/1734, na 
základě které převedlo Město Liberec uvedené společnosti tyto nemovitosti: budovu 
č.p. 99 na parcele st. 184 a parcelu st. 184 včetně venkovních úprav, budovu č.p. 
128 na parcele st. 228 a parcelu st. 228 včetně venkovních úprav a budovu č.p. 129 
na st. 229 a parcelu st. 229, vše v k.ú. Machnín. Právní účinky vkladu vznikly dnem 
9.7.1999. Kupní cena byla dohodnuta na částku 1,472.745,- Kč.  
  
V této kupní smlouvě byl smluven závazek, že předmět prodeje bude následně po 
dobu 10 let užíván výlučně pro účely sociální nebo zdravotní péče. Pro případ 
porušení tohoto závazku bylo domluveno, že kupující se zavazuje odprodat předmět 
prodeje zpět Městu Liberec za kupní cenu stanovenou částkou 1,472.745,- Kč 
s připočtením rozdílu finančního obnosu, který vyplyne po odečtení ceny zjištěné 
znaleckým posudkem v době podpisu této kupní smlouvy od ceny zjištěné znaleckým 
posudkem v době realizace zpětného prodeje.  
  
Usnesením Rady města Liberec č. 511/00 ze dne 7.11.2000 byl schválen záměr 
Centra léčebné rehabilitace Liberec (IČO 61538451) se sídlem Riegrova 1279/14, 
Liberec 1 vložit nemovitosti specifikované v kupní smlouvě evidované pod č. j. 
2603/98/1734 do zakládané společnosti Sanatorium Machnín a. s., za podmínky 
dodržení platnosti smluvního závazku pro nově vzniklou akciovou společnost využití 
nemovitostí pro sociální a zdravotnické účely po dobu 10 let od doby platnosti 
smlouvy. Na základě prohlášení vkladatele ze dne 27.3.2001 s právními účinky 
vkladu ke dni 28.3.2001 se vlastníkem nemovitostí stala společnost SANATORIUM 
MACHNÍN a.s. se sídlem U Přádelny 99, Liberec 33, IČ: 254 27 270. Podle výpisu 
z obchodního rejstříku je předsedou představenstva MUDr. Miroslav Samek, 
místopředsedou představenstva Lucie Knapová a jediným akcionářem společnost 
Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s.r.o. Podle přílohy k účetní závěrce 
k 31.12.2004 byly dne 8.6.2001 podepsány smlouvy o převodech akcií, podle kterých 
má 50 % akcií vlastnit MUDr. Miroslav Samek a 50 % akcií MUDr. Jaroslav Krutský, 
tyto převody akcií nebyly zapsány v obchodním rejstříku.  
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 48/08 ze dne 28.2.2008 byl schválen 
protokol z kontroly kupní smlouvy č.j. 2603/98/1734 ze dne 8.7.1999 uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a společností Centrum léčebné rehabilitace Liberec, 
s.r.o a primátorovi města Ing. Kittnerovi bylo uloženo v souladu s čl. IV, odst. 4.2 
kupní smlouvy č.j. 2603/98/1734 využít předkupního práva Statutárního města 
Liberec z titulu porušení závazku dle čl. IV, odst. 4.1. kupní smlouvy kupujícím a 
zajistit zadání vypracování aktuálního znaleckého posudku na nemovitosti – objekt 
č.p. 99 se stavební parcelou č. 184, objekt č.p. 128 se stavební parcelou č. 228 a 
objekt č.p. 129 se stavební parcelou č. 229, vše v k.ú. Machnín. 



  
Podle znaleckého posudku ze dne 5.3.2008, který vypracoval Ing. Jan Kypta činí 
zjištěná výsledná cena výše uvedených nemovitostí 8,471.670,- Kč.    
  
Dopisy ze dne 3.4.2009 vyzval primátor města Liberec Ing. Kittner MUDr. Samka a 
paní Knapovou ze zpětnému odprodeji nemovitostí, a to vzhledem k dlouhodobému 
neplnění závazku využití objektů pro účely sociální a zdravotní péče. Dle čl. 4.2. 
kupní smlouvy byla vypočtena kupní cena, za kterou se má zpětný prodej realizovat- 
kupní cena ve výši  mínus 1,163.355,- Kč. K úhradě této částky byli adresáti vyzváni 
nejpozději do 31.5.2009 na účet města.  
  
Dopisem ze dne 9.12.2009 reagoval MUDr. Samek tak, že akcionáři společnosti 
SANATORIUM MACHNÍN a.s. rozhodli postupovat dle dikce kupní smlouvy podle čl. 
4.2 s tím, že společnost si nechala vypracovat a navrhuje použít znalecký posudek č. 
1590/92-2009 ze dne 18.5.2009, kde je stanovena současná cena v celkové výši 
14 139 260,- Kč, což znamená, že společností požadovaná cena za zpětný prodej 
bude 4 504 235,- Kč.  
  
Dle informací, které má Statutární město Liberec k dispozici, objekt chátrá a již 
v současné době je v poměrně zdevastovaném stavu. Velkým problémem je také to, 
že čelí nájezdům zlodějů a dochází k rozkrádání majetku. Několikrát bylo podáváno 
trestní oznámení na Policii ČR. Takřka neřešitelným problémem je stav vlastnictví 
Sanatorium Machnín a.s., předseda představenstva zemřel a zůstavitelkou byla 
určena jeho matka, která posléze také zemřela. Nyní je pověřen řešením dědictví 
JUDr. Urban tel. 281 862 570 a podíly nejsou vypořádány dodnes. Město Liberec, 
prostřednictvím JUDr. Urbana opakovaně vyzívá strany k jednání , leč bezúspěšně. 
 
s pozdravem 
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