


































































































































 
 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 
 
 
 

29. 1. 2009 
 
 
 
 
 

V.   MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 
 
 

 
NÁVRHY USNESENÍ: 
 
 
1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům 

 
1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytových jednotek č. 1400/21, 1400/23, 

1400/34, 1400/38 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 

 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat. nar. cena   % úhr.

Karel a Marta 
Visingerovi  

 
1400/21 

 
5673/392845 

 

 
 2+KK 

 
56,73 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
22.7.1949 
14.9.1947 

 
725.000,- 

 
100 

Josef a Hana 
Matrasovi  

 
1400/23 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
31.3.1966 
13.2.1969 

 
839.000,- 

 
100 

Karel a Jaroslava 
Kopřivovi 

 
1400/34 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
25.8.1957 
27.3.1971 

 
813.000,- 

 
100 

Antonín a Věra 
Ročňákovi  

 
1400/38 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
12.5.1950 
8.8.1952 

 
867.000,- 

 
100 

 
 
 
 
 



 
 

2)  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 37/01 v budově č.p. 37, ul. 
Tanvaldská, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a 
pozemku p.č. 1435 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat.nar. cena  % úhr. 

Prskavcová Dana    
  37/01 

 
773/2841 

 

 
3+1 

 
77,3 

Tanvaldská 37 
Liberec XXX 

 
8.5.1975 

 
680.000,- 

 
100 

 
 
 
2.  Prodej pozemků  
 
1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 60/2 o výměře 329 m2, oddělené z p.p.č. 

60 dle GP č. 2756-1096/2008, při ul. Na Břehu v k.ú. Vratislavice nad Nisou manželům 
Stanislavovi a Kateřině Abrtovým, bytem Nad Školou 1384, 463 11 Liberec XXX, za prodejní 
cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 55.000,- Kč splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu  kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 942/2 při ul. Pampelišková v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou manželům Lubošovi a Ing. Zdeňce Stančíkovým, bytem Prosečská 686, 463 
11 Liberec XXX za prodejní cenu 80,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 
23.100,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
3) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2672/9 při ul. Nad Školou, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou panu Martinovi Slavíkovi, bytem Školní 386/2, 460 05  Liberec 5 za 
prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní  cenu 19.300,- Kč splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
4) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2682/7, při ul. Nad Školou, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou paní Vlastě Šnáblové, bytem U Potůčku 617, 460 06  Liberec 6 za prodejní 
cenu 156,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 5.700,- Kč splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
5) Zastupitelstvo města po projednání  

a)  zrušuje své usnesení č. 27/08/III/1/4 ze dne 28.2.2008  
b) schvaluje prodej p.p.č. 345/1 o výměře 3793 m2  a p.p.č. 346 o výměře 1474 m2 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou panu Ing. Zbyňku Bestovi, Šlikova 133/28, Liberec 6, za prodejní cenu  
840,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou cenu  4,559.000,- Kč splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 
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3.  Výkupy pozemků 
 
1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 388/1 a p.p.č. 673/4 při ul. Na Rozcestí  

v k.ú. Vratislavice nad Nisou z podílového spoluvlastnictví pana Waltra Bažanta, bytem Zámecký 
Vrch 1404, 463 11 Liberec XXX a paní Ilony Drobné, bytem Nad Školou 1384, 463 11 Liberec 
XXX, za cenu 550,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu 612.150,- Kč s tím, že náklady výkupu 
uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 

 
2)  Zastupitelstvo města po projednání 

a)  zrušuje své usnesení č. 77/07/VI/2 ze dne 31.5.2007 
b)  schvaluje výkup p.p.č. 1348/2, 1348/3, 1348/8 při ul. Nad Školou v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
od správkyně konkursní podstaty úpadce Vít Potraviny a.s. JUDr. Evy Krásné, Terronská 56, 160 
00 Praha 6, za cenu 2.200,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu 3,328.600,- Kč  s tím, že náklady 
výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, 
apod.) 

 
 
 
4.  Přijetí daru pozemků 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru p.p.č. 3658/1 a p.p.č. 3658/2, ul. 
Pampelišková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví pana Vladimíra Pazderníka, 
bytem Pod Skalkou 1230, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 
s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do katastru 
nemovitostí uhradí obdarovaný. 
 

 
 

5.  Prodej bývalého areálu Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou   
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bývalého areálu Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131 o výměře 
245 m2, p.p.č. 1132 o výměře 473 m2, p.p.č. 1134/1 o výměře 2523 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 
m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 m2 (garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 266 m2, p.p.č. 1134/5 o 
výměře 475 m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Rostislavovi Prevužňákovi, 
Střevelná 32, 468 22  Železný Brod, IČ 472 79 605, za celkovou prodejní cenu 9,110.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.   
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1.  
PRODEJ OBSAZENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK 

NÁJEMNÍKŮM 
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ: 
 

Bytová jednotka č. 1400/21, 1400/23, 1400/34, 1400/38  
v budově  č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX 

 
a) stavební pozemek:  č. 1257    k.ú. Vratislavice nad Nisou 
b) pozemky související:  --- 
c) správce majetku:   Realbyt  s.r.o. 

 
 

Privatizace dle: zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, § 38 „Zásad postupu při privatizaci 
nemovitostí" 

 
Zpracoval:    J. Jasa  
Kontroloval:    P. Podlipný 
 
Projednáno:   RMO 8.9.08,  RM 16.9.08,  RMO 10.11.08,  ZMO 19.11.08, 17.12.08, 
                                         RMO 22.12.08,  RM 20.1.09,  ZM 29.1.09 
 
 
2. POPIS BUDOVY: 

 

a) jednotky 
Počet jednotek celkem   : 66 
Počet bytových jednotek  : 63  
Počet nebytových jednotek  : 3 
Počet volných byt. jednotek  : 2 
Počet zapl. byt. jednotek (schváleno) : 0 
Počet zapl. byt. jednotek (ke schválení) : 4 
Počet neprodaných jednotek  : 66 
  

  b) technický stav: 
                         Jedná se o věžový třináctipodlažní bodový dům typu T06 BUL. Veškeré hlavní a nosné konstrukce 

jsou původní. V roce 1996 bylo rekonstruováno vytápění v celém domě, v roce 2000 byla zateplena 
fasáda a opravena střecha, v roce 2003 vyměněno zvonkové trafo a domácí telefony, v roce 2004 
vyměněna lana výtahů, v roce 2006 vyměněna dlažby ve vestibulu, v roce 2007 oprava střechy nad 
strojovnou výtahu.    

                         Příjezd a přístup je přímý z veřejné zpevněné obslužné  komunikace, navazující na ul. Zámecký vrch. 
Napojení na veřejné inženýrské sítě, je kompletní (veřejný vodovodní řád, kanalizace, elektřina 
230/400 V, zemní plyn, horkovod z městské teplárny  přes výměník, slaboproud - telefon, kabelová 
televize).  

                         Na střeše je umístěna telekomunikační základnová stanice firmy  T-Mobile Czech Republic a.s. a 
Vodafone Czech Republic a.s., dále je na střeše umístěno zařízení Městského kamerového systému. 

                          Dle ZP:  Závady, které by bránily užívání nebo měly vliv na zkrácení celkové životnosti stavby nebyly 
shledány.  Stavebně technický stav ke dni ocenění lze hodnotit jako dobrý. 

                         Dům byl pořízen jako novostavba v roce 1974, jeho stáří ke dni ocenění je 33 let. 
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3.   FORMA PRIVATIZACE:       prodej jednotlivých bytových a nebytových jednotek  
 
 
4.   CENA:  dle znaleckého posudku č. 1280/08 ze dne 25.7.2008 zpracovaného Ing. Lubomírem 

Burešem (b.j. č. 1400/21 - 1,285.000,- Kč až 1,335.000,- Kč = cena obvyklá v místě a 
čase) 

  dle znaleckého posudku č. 1282/08 ze dne 25.7.2008 zpracovaného Ing. Lubomírem 
Burešem (b.j. č. 1400/23 - 1,492.000,- Kč až 1,542.000,- Kč = cena obvyklá v místě a 
čase) 

  dle znaleckého posudku č. 1293/08 ze dne 25.7.2008 zpracovaného Ing. Lubomírem 
Burešem (b.j. č. 1400/34 - 1,445.000,- Kč až 1,495.000,- Kč = cena obvyklá v místě a 
čase)   

  dle znaleckého posudku č. 1297/08 ze dne 25.7.2008 zpracovaného Ing. Lubomírem 
Burešem (b.j. č. 1400/38 - 1,544.000,- Kč až 1,594.000,- Kč = cena obvyklá v místě a 
čase) 

 
Rada MO snížila ceny bytových jednotek o  45%,  důvodem byl technický stav celého objektu. 
 

5.  TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:  29.9.2008  -  31.10.2008 
      (b.j. č. 21 - závazná 6-ti měsíční nabídka 30.9.2008 - 30.3.2009) 

(b.j. č. 23 - závazná 6-ti měsíční nabídka 1.10.2008 - 1.4.2009) 
      (b.j. č. 34 - závazná 6-ti měsíční nabídka 30.9.2008 - 30.3.2009) 

(b.j. č. 38 - závazná 6-ti měsíční nabídka 1.10.2008 - 1.4.2009) 
 

6.   DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:  --- 
 
 
7. UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI: 
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8. USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8.9.2008 
schválila  záměr prodeje a ceny bytových jednotek v budově č.p. 1400, ul. 
Zámecký vrch, Liberec XXX včetně příslušných podílů na společných 
částech budovy a pozemku p.č. 1257, k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou 
prodeje jednotlivých bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. 
v platném znění s předkupním právem nájemníků uvedených bytových 
jednotek. 

9. USNESENÍ RM: Rada města dne 16.9.2008 schválila záměr prodeje a ceny bytových 
jednotek v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně 
příslušných podílů na společných částech budovy a pozemku p.č. 1257, 
k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou prodeje jednotlivých bytových 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s předkupním právem 
nájemníků uvedených bytových jednotek. 

 
10. USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 10.11.2008 

souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 1400/34 v budově č.p. 1400, ul. 
Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a na pozemku p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat.nar. cena  % úhr. 

Karel a Jaroslava 
Kopřivovi  

 
1400/34 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
25.8.1957 
27.3.1971 

 
813.000,- 

 
100 

 
11. USNESENÍ ZMO:  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

19.11.2008 schválilo  prodej bytové jednotky č. 1400/34 v budově č.p. 
1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a na pozemku p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat.nar. cena   % úhr.

Karel a Jaroslava  
Kopřivovi  

 
1400/34 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
25.8.1957 
27.3.1971 

 
813.000,- 

 
100 

 
12. USNESENÍ ZMO:  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

17.12.2008 schválilo předkládání materiálů, týkajících se prodeje 
obsazených bytových jednotek nájemníkům v budově č.p. 1400, ul. 
Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a na pozemku p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, po projednání v radě MO přímo ke schválení do orgánů Statutárního 
města Liberec. 

 
13. USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 22.12.2008 

souhlasí s prodejem bytových jednotek č. 1400/21, 1400/23, 1400/38  
v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 
1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
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příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat.nar. cena  % úhr. 

Karel a Marta 
Visingerovi  

 
1400/21 

 
5673/392845 

 

 
2+KK 

 
56,73 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
22.7.1949 
14.9.1947 

 
725.000,- 

 
100 

Josef a Hana 
Matrasovi  

 
1400/23 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
31.3.1966 
13.2.1969 

 
839.000,- 

 
100 

Antonín a Věra 
Ročňákovi  

 
1400/38 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
12.5.1950 
8.8.1952 

 
867.000,- 

 
100 

 
 
 

14. USNESENÍ RM: Rada města dne 20.1.2009 bere na vědomí prodej bytových jednotek č. 
1400/21, 1400/23, 1400/34, 1400/38 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
na pozemku p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Termín podpisu KS do 
30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 

 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat. nar. cena   % úhr.

Karel a Marta 
Visingerovi  

 
1400/21 

 
5673/392845 

 

 
 2+KK 

 
56,73 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
22.7.1949 
14.9.1947 

 
725.000,- 

 
100 

Josef a Hana 
Matrasovi  

 
1400/23 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
31.3.1966 
13.2.1969 

 
839.000,- 

 
100 

Karel a Jaroslava 
Kopřivovi 

 
1400/34 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
25.8.1957 
27.3.1971 

 
813.000,- 

 
100 

Antonín a Věra 
Ročňákovi  

 
1400/38 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
12.5.1950 
8.8.1952 

 
867.000,- 

 
100 
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NÁVRH  USNESENÍ  ZM:   
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytových jednotek č. 1400/21, 1400/23, 
1400/34, 1400/38 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Termín 
podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat. nar. cena   % úhr.

Karel a Marta 
Visingerovi  

 
1400/21 

 
5673/392845 

 

 
 2+KK 

 
56,73 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
22.7.1949 
14.9.1947 

 
725.000,- 

 
100 

Josef a Hana 
Matrasovi  

 
1400/23 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
31.3.1966 
13.2.1969 

 
839.000,- 

 
100 

Karel a Jaroslava 
Kopřivovi 

 
1400/34 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
25.8.1957 
27.3.1971 

 
813.000,- 

 
100 

Antonín a Věra 
Ročňákovi  

 
1400/38 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
12.5.1950 
8.8.1952 

 
867.000,- 

 
100 
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2. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ: 
 

Bytová jednotka č. 37/01 v budově   
č.p. 37, ul. Tanvaldská, Liberec XXX 

 
b) stavební pozemek:  č. 1435   m2:  491 k.ú. Vratislavice nad Nisou 
c) pozemky související:  --- 
d) správce majetku:   Realbyt  

 
 
Privatizace dle: zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, § 38 „Zásad postupu při privatizaci 

nemovitostí“  
 
Zpracoval: J. Jasa  
Kontroloval:  P. Podlipný 
 
Projednáno: RMO 7.8.08,  RMO 8.9.08,  RM 16.9.08,  RMO 24.11.08, FV 3.12.08,  

ZMO  17.12.08,  RM 20.1.09,  ZM 29.1.09 
 

 
 

2. POPIS BUDOVY: 
typ budovy:    zděný dům  
počet jednotek v budově celkem: 3 
počet nebytových jednotek:    -  
počet prodaných byt. jednotek: 2 
počet zapl. byt. jednotek:  1 
 

      technický stav: 
  

Jedná se o samostatně stojící zděnou budovu, která má přízemí a obytné podkroví, nad nímž je ještě 
půdní prostor. Objekt je částečně podsklepený.  
V budově se nachází celkem 3 bytové jednotky, z nichž 2 bytové jednotky byly prodány. 
Budova byla pravděpodobně postavena v roce 1937.  
Dům je napojen na veřejný rozvod elektřiny a plynu. Zásobování vodou je ze studny. Odkanalizování 
je provedeno do fekální jímky, která má přepad do veřejné kanalizace. 
  

3.   FORMA PRIVATIZACE:    prodej jednotlivých bytových jednotek  
 

                         4.  CENA:   dle znaleckého posudku č. 1330/08 ze dne 21.8.2008 zpracovaného Ing. Lubomírem   
                                             Burešem  (1,350.000,- Kč až 1,550.000,- Kč = cena obvyklá v místě a čase)   

                         Rada MO snížila cenu bytové jednotky o 45%, z důvodu provedených stavebních úprav na náklady 
žadatele, které dne 10.11.2004 schválila na svém jednání rada MO. 

5.  TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:   29.9.2008  -  31.10.2008 
                      (závazná 6-ti měsíční nabídka 1.10.2008 - 1.3.2009) 
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6.   DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:  --- 
 
 
7. UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI: 

 
 
 
 
 
 
POSTUP PRODEJE:  
 
8. USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8.9.2008 

schválila záměr prodeje a cenu bytové jednotky č. 37/01 v budově č.p. 37, ul. 
Tanvaldská, Liberec XXX včetně příslušného podílu na společných částech 
budovy a pozemku p.č. 1435, k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou nabídky dle 
zákona č. 72/1994 Sb. s předkupním právem nájemníků uvedené bytové 
jednotky za cenu obvyklou (bytová jednotka č. 37/01 za cenu  680 000,- Kč).  

 
9. USNESENÍ RM:     Rada města dne 16.9.2008 schválila záměr prodeje a cenu bytové jednotky č.   

37/01 v budově č.p. 37, ul. Tanvaldská, Liberec XXX včetně příslušného 
podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 1435, k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, formou nabídky dle zákona č. 72/1994 Sb. s předkupním právem 
nájemníků uvedené bytové jednotky za cenu obvyklou (bytová jednotka č. 
37/01 za cenu 680.000,- Kč).  

 
10. USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 24.11.2008 

souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 37/01 v budově č.p. 37, ul. 
Tanvaldská, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a pozemku p.č. 1435 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Termín 
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podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 

 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat.nar. cena  % úhr. 

Prskavcová Dana    
  37/01 

 
773/2841 

 

 
3+1 

 
77,3 

Tanvaldská 37 
Liberec XXX 

 
8.5.1975 

 
680.000,- 

 
100 

 
11. FV:      Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválení prodeje b.j. v č.p. 37  
                  - paní Dana  Prskavcová 
 
12. USNESENÍ ZMO:  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

17.12.2008  schválilo prodej bytové jednotky č. 37/01 v budově č.p. 37, ul. 
Tanvaldská, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a pozemku p.č. 1435 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Termín 
podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 

 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat.nar. cena  % úhr. 

Prskavcová Dana    
  37/01 

 
773/2841 

 

 
3+1 

 
77,3 

Tanvaldská 37 
Liberec XXX 

 
8.5.1975 

 
680.000,- 

 
100 

 
13. USNESENÍ  RM:  Rada města dne 20.1.2009 bere na vědomí prodej bytové jednotky č. 37/01 

v budově č.p. 37, ul. Tanvaldská, Liberec XXX včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 1435 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat.nar. cena  % úhr. 

Prskavcová Dana    
  37/01 

 
773/2841 

 

 
3+1 

 
77,3 

Tanvaldská 37 
Liberec XXX 

 
8.5.1975 

 
680.000,- 

 
100 

 
 
 
 
NÁVRH  USNESENÍ  ZM:   
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 37/01 v budově č.p. 37, ul. 
Tanvaldská, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a 
pozemku p.č. 1435 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 

příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
Bydliště 

dat.nar. cena  % úhr. 

Prskavcová Dana    
  37/01 

 
773/2841 

 

 
3+1 

 
77,3 

Tanvaldská 37 
Liberec XXX 

 
8.5.1975 

 
680.000,- 

 
100 
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2. 
PRODEJ  POZEMKŮ 

 
1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 

 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                pozemek p.č.  60/2     
 
Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:    trvalý travní porost  
ochrana:                          zemědělský půdní fond 
důvod předložení:            žádost 
záměr:                                 prodej pozemku okolo garáže v soukromém vlastnictví  
využití dle územ. plánu:    plochy přírody a krajiny  (záplavové území)  +  plochy bydlení čistého  
závazky a břemena:             ne  
pronájem pozemku:             ne 
privatizace dle:                     Zásad postupu při privatizaci pozemků 
 
urbanistický obvod:            057                                             cenové pásmo/kategorie:  IV./ D 
                                                                                                                                              
 
cena dle interního předpisu:   140,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,15 
                                                
 
jednotková cena:                    160,- Kč/m2                                   výměra:  329 m2 
 
základní cena:                                         52.640,- Kč    
náklady spojené s realizací prodeje:         2.360,- Kč    

 

Celková cena:                        55.000,- Kč  
 
 
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 12.5.2008 

schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 60 při ul. Na Břehu v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje 
(prodej předem určenému zájemci).   

 
USNESENÍ RM:  Rada města dne 3.6.2008 schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 60 při ul. 

Na Břehu v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + 
náklady prodeje (prodej předem určenému zájemci).   

 
TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:    26.6.2008  -  13.7.2008 
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 28.7.2008 

souhlasí s prodejem části p.p.č. 60 o výměře cca 280 m2 při ul. Na Břehu 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou manželům Stanislavovi a Kateřině Abrtovým, 
bytem Nad Školou 1384, 463 11 Liberec XXX, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 
+ náklady prodeje a ukládá TOM zajistit oddělení části p.p.č. 60 o výměře 
cca 280 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to na náklady žadatelů a dále 
ukládá TOM po vypracování GP předložit tento materiál k opětovnému 
projednání radě MO. 

 

 - 12 -



USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 24.11.2008 
souhlasí s prodejem p.p.č. 60/2 o výměře 329 m2, oddělené z p.p.č. 60 dle GP 
č. 2756-1096/2008, při ul. Na Břehu v k.ú. Vratislavice nad Nisou manželům 
Stanislavovi a Kateřině Abrtovým, bytem Nad Školou 1384, 463 11 Liberec 
XXX, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou 
prodejní cenu 55.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu  kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

 
FV:     Finanční výbor dne 3.12.2008 doporučil prodej p.p.č. 60/2 manželům Stanislavovi a Kateřině 

Abrtovým  
 

USNESENÍ ZMO: Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 
17.12.2008  schválilo prodej p.p.č. 60/2 o výměře 329 m2, oddělené z p.p.č. 
60 dle GP č. 2756-1096/2008, při ul. Na Břehu v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
manželům Stanislavovi a Kateřině Abrtovým, bytem Nad Školou 1384, 463 
11 Liberec XXX, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za 
celkovou prodejní cenu 55.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu  kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 
USNESENÍ  RM:  Rada města dne 20.1.2009 souhlasila s prodejem p.p.č. 60/2 o výměře 329 m2, 

oddělené z p.p.č. 60 dle GP č. 2756-1096/2008, při ul. Na Břehu v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou manželům Stanislavovi a Kateřině Abrtovým, bytem 
Nad Školou 1384, 463 11 Liberec XXX, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + 
náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 55.000,- Kč splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu  kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

 
 
 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ ZM: 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 60/2 o výměře 329 m2, oddělené z p.p.č. 60 
dle GP č. 2756-1096/2008, při ul. Na Břehu v k.ú. Vratislavice nad Nisou manželům Stanislavovi a 
Kateřině Abrtovým, bytem Nad Školou 1384, 463 11 Liberec XXX, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + 
náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 55.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu  kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec.  
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2. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                pozemek p.č.  942/2  
 
Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:   ostatní plocha / ostatní komunikace  
ochrana:                          --- 
důvod předložení:            žádost 
záměr:                                 prodej pozemku  - přístupová cesta k domu v soukromém vlastnictví 
využití dle územ. plánu:         plochy dopravy a dopravní vybavenosti 
závazky a břemena:             ne  
pronájem pozemku:             ano - žadatel  
privatizace dle:                     Zásad postupu při privatizaci pozemků 
 
urbanistický obvod:            063                                                  cenové pásmo/kategorie:  IV./ F 
                                                                                                                                              
 
cena dle interního předpisu:   70,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,15 
                                                
 
jednotková cena:                    80,- Kč/m2                                   výměra: 280 m2   
 
základní cena:                                    22.400,- Kč    
náklady spojené s realizací prodeje:      700,- Kč    

 

Celková cena:              23.100,- Kč  
 
 
 
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 28.7.2008 

schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 942/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
za cenu 80,- Kč/m2 + náklady prodeje (prodej předem určenému zájemci). 

 
USNESENÍ RM:  Rada města dne 26.8.2008 schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 942/2 

v k.ú. Vratislavice nad Nisou za cenu 80,- Kč/m2 + náklady prodeje (prodej 
předem určenému zájemci). 

 
TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:    25.9.2008  -  10.10.2008 
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 10.11.2008 

souhlasí s prodejem p.p.č. 942/2 při ul. Pampelišková v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou manželům Lubošovi a Ing. Zdeňce Stančíkovým, bytem Prosečská 686, 
463 11 Liberec XXX za prodejní cenu 80,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za 
celkovou prodejní cenu 23.100,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

 
FV:   Finanční výbor dne 3.12.2008 doporučil prodej p.p.č. 942/2 manželům Lubošovi a Ing.  Zdeňce 

Stančíkovým 
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USNESENÍ ZMO: Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

17.12.2008 schválilo prodej p.p.č. 942/2 při ul. Pampelišková v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou manželům Lubošovi a Ing. Zdeňce Stančíkovým, 
bytem Prosečská 686, 463 11 Liberec XXX za prodejní cenu 80,- Kč/m2 + 
náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 23.100,- Kč splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 
USNESENÍ  RM:  Rada města dne 20.1.2009 souhlasila s prodejem p.p.č. 942/2 při ul. 

Pampelišková v k.ú. Vratislavice nad Nisou manželům Lubošovi a Ing. Zdeňce 
Stančíkovým, bytem Prosečská 686, 463 11 Liberec XXX za prodejní cenu 
80,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 23.100,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
 
 

 
 

NÁVRH USNESENÍ ZM: 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 942/2 při ul. Pampelišková v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou manželům Lubošovi a Ing. Zdeňce Stančíkovým, bytem Prosečská 686, 463 11 
Liberec XXX za prodejní cenu 80,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 23.100,- 
Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
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3. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                pozemek p.č.  2672/9   
 
Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:     trvalý travní porost  
ochrana:                           zemědělský půdní fond 
důvod předložení:            žádost 
záměr:                                 prodej pozemku   
využití dle územ. plánu:         plochy zahrádek a chatových osad  
závazky a břemena:             ne  
pronájem pozemku:             ne  
privatizace dle:                     Zásad postupu při privatizaci pozemků 
 
urbanistický obvod:            062                                           cenové pásmo/kategorie:  V./ E 
                                                                                                                                              
 
cena dle interního předpisu:   120,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,30 
                                                
 
jednotková cena:                    160,- Kč/m2                                   výměra: 117 m2   
 
základní cena:                                    18.720,- Kč    
náklady spojené s realizací prodeje:       580,- Kč    

 

Celková cena:            19.300,- Kč  
 
 
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8.9.2008 

schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2672/9 při ul. Nad Školou, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu  160,- Kč/m2 + náklady prodeje  
(prodej předem určenému zájemci). 

 
USNESENÍ RM:  Rada města dne 16.9.2008 schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2672/9 

při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu  160,- 
Kč/m2 + náklady prodeje  (prodej předem určenému zájemci). 

 
TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:    25.9.2008  -  10.10.2008 
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 10.11.2008 

souhlasí s prodejem p.p.č. 2672/9 při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou panu Martinovi Slavíkovi, bytem Školní 386/2, 460 05  Liberec 5 za 
prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj.  za  celkovou  prodejní  cenu  
19.300,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v zastupitelstvu MO. 

 
FV:      Finanční výbor dne 3.12.2008 doporučil prodej p.p.č. 2672/9 panu Martinovi Slavíkovi 
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USNESENÍ ZMO: Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 
17.12.2008 schvaluje  prodej p.p.č. 2672/9 při ul. Nad Školou, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou panu Martinovi Slavíkovi, bytem Školní 386/2, 460 05 
Liberec 5 za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou 
prodejní  cenu 19.300,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 
USNESENÍ RM:  Rada města dne 20.1.2009 souhlasila s prodejem p.p.č. 2672/9 při ul. Nad 

Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Martinovi Slavíkovi, bytem Školní 
386/2, 460 05  Liberec 5 za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. 
za celkovou prodejní  cenu 19.300,- Kč splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ ZM: 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2672/9 při ul. Nad Školou, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou panu Martinovi Slavíkovi, bytem Školní 386/2, 460 05  Liberec 5 za prodejní 
cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní  cenu 19.300,- Kč splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec. 
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4. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                pozemek p.č.  2682/7  
 
Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří / budova bez LV  
ochrana:                           --- 
důvod předložení:            žádost 
záměr:                                 prodej pozemku pod stavbou (zahradní altán) 
využití dle územ. plánu:         plochy zahrádek a chatových osad  
   
závazky a břemena:             ne  
pronájem pozemku:             ne  
 
privatizace dle:                     Zásad postupu při privatizaci pozemků 
 
urbanistický obvod:            062                                                  cenové pásmo/kategorie:  V./ E 
                                                                                                                                              
 
cena dle interního předpisu:   120,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,30 
                                                
 
jednotková cena:                    156,- Kč/m2                                   výměra: 35 m2   
 
základní cena:                                      5.460,- Kč    
náklady spojené s realizací prodeje:           240,- Kč    

 

Celková cena:               5.700,- Kč  
 
 
 
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 3.9.2008 

schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2682/7 při ul. Nad Školou, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu  156,- Kč/m2 + náklady prodeje  
(prodej předem určenému zájemci). 

 
USNESENÍ RM:  Rada města dne 16.9.2008 schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2682/7 

při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu  156,- 
Kč/m2 + náklady prodeje  (prodej předem určenému zájemci). 

 
TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:    25.9.2008  -  10.10.2008 
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 10.11.2008 

souhlasí s prodejem p.p.č. 2682/7, při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou paní Vlastě Šnáblové, bytem U Potůčku 617, 460 06  Liberec 6 za 
prodejní cenu 156,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 
5.700,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v zastupitelstvu MO. 

 
FV:      Finanční výbor dne 3.12.2008 doporučil prodej p.p.č. 2682/7 paní Vlastě Šnáblové 
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USNESENÍ ZMO: Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 
17.12.2008 schválilo prodej p.p.č. 2682/7, při ul. Nad Školou, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou paní Vlastě Šnáblové, bytem U Potůčku 617, 460 06  
Liberec 6 za prodejní cenu 156,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou 
prodejní cenu 5.700,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 
USNESENÍ  RM:  Rada města dne 20.1.2009 souhlasila s prodejem p.p.č. 2682/7, při ul. Nad 

Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou paní Vlastě Šnáblové, bytem U Potůčku 
617, 460 06  Liberec 6 za prodejní cenu 156,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za 
celkovou prodejní cenu 5.700,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec 

 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ ZM: 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2682/7, při ul. Nad Školou, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou paní Vlastě Šnáblové, bytem U Potůčku 617, 460 06  Liberec 6 za prodejní 
cenu 156,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 5.700,- Kč splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 
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5. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                pozemek p.č.  345/1, 346  
 
Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:    trvalý travní porost  
ochrana:                          zemědělský půdní fond 
důvod předložení:            žádost 
záměr:                                 prodej pozemku - investiční záměr 
využití dle územ. plánu:    plochy bydlení městského 
závazky a břemena:             ne  
pronájem pozemku:             ne  
privatizace dle:                     Zásad postupu při privatizaci pozemků 
 
urbanistický obvod:            063                                            cenové pásmo/kategorie:  IV./ A 
                                                                                                                                              
 
cena dle interního předpisu:   700,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,20 
                                                
 
jednotková cena:                    840,- Kč/m2                                   výměra: 3793 m2  a 1474 m2 
 
základní cena:                                      4,424.280,- Kč    
náklady spojené s realizací prodeje:           132.720,- Kč              

 

Celková cena:                    4,557.000,- Kč      
Cena dle VŘ:   4,559.000,- Kč 
 
 

 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 23.5.2007 

schválila zveřejnění záměru prodeje pozemků (vhodné pro investiční záměry) v 
k.ú. Vratislavice nad Nisou - p.p.č. 345/1 a p.p.č. 346 za prodejní cenu  840,- 
Kč/m2 + náklady prodeje, ul. Dlouhomostecká 

 
TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:    19.6.2007  -  9.7.2007  
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 19.11.2007 

souhlasí s prodejem p.p.č. 345/1 o výměře 3793 m2  a p.p.č. 346 o výměře 1474 
m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou společnosti LENOXA, a.s., se sídlem 
Bukovského 222/4, Liberec 12, IČ 250 04 034, za prodejní cenu  840,- Kč/m2 + 
náklady prodeje, tj. za celkovou cenu  4 557 000,- Kč splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

                                   
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 19.11.2007  

 souhlasí s prodejem projektové dokumentace včetně vydaného stavebního 
povolení na akci „výstavba bytových jednotek při ul. Dlouhomostecká „ na 
p.p.č. 345/1 a 346 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  za celkovou cenu 150 000,- Kč 
firmě  LENOXA  a.s., Bukovského 222/4, Liberec 12, IČ 250 04 034 a ukládá 
starostovi projednat v zastupitelstvu MO.  

 
FV - 6.12.2007 - doporučuje 
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USNESENÍ ZMO:   Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 
12.12.2007  schválilo prodej p.p.č. 345/1 o výměře 3793 m2  a p.p.č. 346 o 
výměře 1474 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou společnosti LENOXA, a.s., se 
sídlem Bukovského 222/4, Liberec 12, IČ 250 04 034, za prodejní cenu  840,- 
Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou 4,557.000,- Kč splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v  následných orgánech.  

       
USNESENÍ ZMO:   Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

12.12.2007 schválilo prodej projektové dokumentace včetně vydaného 
stavebního povolení na akci „Výstavba bytových jednotek při ul. 
Dlouhomostecká „ na p.p.č. 345/1 a 346 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  za 
celkovou cenu 150 000,- Kč firmě  LENOXA,  a.s., Bukovského 222/4, Liberec 
12, IČ 250 04 034 a ukládá starostovi projednat v následných orgánech. 

 
USNESENÍ RM:  Rada města dne 5.2.2008 souhlasila s prodejem p.p.č. 345/1 o výměře 3793 m2  

a p.p.č. 346 o výměře 1474 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou společnosti 
LENOXA, a.s., se sídlem Bukovského 222/4, Liberec 12, IČ 250 04 034, za 
prodejní cenu  840,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou 4,557.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
USNESENÍ ZM:  Zastupitelstvo města dne 28.2.2008 schválilo prodej p.p.č. 345/1 o výměře 3793 

m2  a p.p.č. 346 o výměře 1474 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou společnosti 
LENOXA, a.s., se sídlem Bukovského 222/4, Liberec 12, IČ 250 04 034, za 
prodejní cenu  840,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou 4,557.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
Dne 20.3.2008 jsme zaslali firmě LENOXA, a.s. na základě usn. zastupitelstva města ze dne 28.2.2008 
návrh kupní smlouvy a žádost o zaplacení doplatku kupní ceny ve výši 4,101.300,- Kč, a to nejpozději 
do 13.4.2008.  (Jistinu ve výši 455.700,- Kč firma LENOXA a.s. uhradila na účet MO dne 11.1.2008.) 
 
Dne 18.4.2008 jsme obdrželi dopis od firmy LENOXA, a.s. ve věci žádosti o posunutí splatnosti kupní 
ceny za p.p.č. 345/1, 346 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Doplatek kupní ceny ve výši 4,101.300,- Kč nebyl uhrazen na účet MO. 
 
USNESENÍ RMO:       Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 2.7.2008 ruší 

usnesení č. 1029/11/2007 ze dne 19.11.2007 týkající se prodeje p.p.č. 345/1 a 
346 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ruší usnesení č. 1031/11/2007 týkající se 
prodeje projektové dokumentace včetně vydaného stavebního povolení na akci 
„Výstavba bytových jednotek při ul. Dlouhomostecká“ a ruší usnesení č. 
525/06/2008 ze dne 2.6.2008 týkající se jednání s firmou LENOXA, a.s., IČ 250 
04 034 o prodeji pozemků. Dále ukládá starostovi předložit zastupitelstvu MO 
zrušení této majetkoprávní operace a prodeje PD, ukládá TOM znovu zveřejnit 
prodej p.p.č. 345/1 a 346 v k.ú. Vratislavice nad Nisou po dobu 2 měsíců. 

 
 
TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:    29.7.2008  -  30.9.2008 
 
 
V termínu zveřejnění jsme obdrželi pouze 1 přihlášku k výběrovému řízení - dne 30.9.2008 v 10,05 h.   
Žadatel                                   :  Ing. Zbyněk Besta, Šlikova 133/28, 460 06 Liberec 6  
Nabízená cena                            :  4,559.000,- Kč 
Jistina                                         :     455.000,- Kč uhrazena dne 29.9.2008  
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USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 6.10.2008 
souhlasila s prodejem p.p.č. 345/1 o výměře 3793 m2  a p.p.č. 346 o výměře 
1474 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Ing. Zbyňku Bestovi, Šlikova 
133/28, Liberec 6, za prodejní cenu  840,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za 
celkovou cenu  4,559.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 6.10.2008 

souhlasila s prodejem projektové dokumentace včetně vydaného stavebního 
povolení na akci „výstavba bytových jednotek při ul. Dlouhomostecká„ na 
p.p.č. 345/1 a 346 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  za celkovou cenu 150.000,- 
Kč panu Ing. Zbyňku Bestovi, Šlikova 133/28, Liberec 6 a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.  

 
FV:   Finanční výbor dne 5.11.2008 doporučuje:  1)  schválení prodeje p.p.č. 345/1, 346 za 

celkovou cenu Kč 4,559.000,--. 2) schválení prodeje projektové dokumentace včetně 
vydaného stavebního povolení na akci  „výstavba bytových jednotek při ul. Dlouhomostecká“ 
na p.p.č. 345/1 a 346 za celkovou cenu  Kč 150.000,-- 

 
USNESENÍ ZMO:   Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

19.11.2008 ruší své usnesení č. 288/12/2007 ze dne 12.12.2007 týkající se 
prodeje p.p.č. 345/1 a 346 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a dále ruší své 
usnesení č. 289/12/2007 ze dne 12.12.2007 týkající se prodeje projektové 
dokumentace včetně vydaného stavebního povolení na akci „Výstavba 
bytových jednotek při ul. Dlouhomostecká“. 

 
USNESENÍ ZMO:   Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

19.11.2008 schvaluje prodej p.p.č. 345/1 o výměře 3793 m2  a p.p.č. 346 o 
výměře 1474 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Ing. Zbyňku Bestovi, 
Šlikova 133/28, Liberec 6, za prodejní cenu  840,- Kč/m2 + náklady prodeje, 
tj. za celkovou cenu  4,559.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.  

 
USNESENÍ ZMO:   Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

19.11.2008 schvaluje prodej projektové dokumentace včetně vydaného 
stavebního povolení na akci „výstavba bytových jednotek při ul. 
Dlouhomostecká, na p.p.č. 345/1 a 346 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za 
celkovou cenu 150.000,- Kč panu Ing. Zbyňku Bestovi, Šlikova 133/28, 
Liberec 6. 

 
USNESENÍ  RM:  Rada města dne 20.1.2009:  

a)  zrušuje své usnesení č. 65/08/VI/1/4 ze dne 5.2.2008  
b) souhlasila s prodejem p.p.č. 345/1 o výměře 3793 m2  a p.p.č. 346 o výměře 
1474 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Ing. Zbyňku Bestovi, Šlikova 
133/28, Liberec 6, za prodejní cenu  840,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za 
celkovou cenu  4,559.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  
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NÁVRH USNESENÍ ZM: 
 
Zastupitelstvo města po projednání  
a)  zrušuje své usnesení č. 27/08/III/1/4 ze dne 28.2.2008  
b)  schvaluje prodej p.p.č. 345/1 o výměře 3793 m2  a p.p.č. 346 o výměře 1474 m2 v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou panu Ing. Zbyňku Bestovi, Šlikova 133/28, Liberec 6, za prodejní cenu  840,- Kč/m2 + 
náklady prodeje, tj. za celkovou cenu  4,559.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec. 
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3. 
VÝKUPY POZEMKŮ 

 
1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 

 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                pozemek p.č.  388/1  a  673/4  
 
Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:    trvalý travní porost  
druh pozemku:    ostatní plocha / zeleň    
ochrana:                          zemědělský půdní fond 
ochrana:     --- 
důvod předložení:          výkup pozemků  -  důvodem je záměr obce rozšířit a zrekonstruovat 

sportovní areál „Na Rozcestí“, který zajistí rozšíření volnočasových a 
sportovních aktivit obyvatel obce  

záměr:                                  převod pozemků - výkup pozemků  
využití dle územ. plánu:    plochy bydlení čistého  
závazky a břemena:           ne  
pronájem pozemku:             ne 
 
privatizace dle:                     Zásad postupu při privatizaci pozemků  -  prodej, výkup 
 
urbanistický obvod:            063                                                cenové pásmo/kategorie:  IV./ B 
                                                                                                                                              
cena dle interního předpisu:    560,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,25 
                                             
jednotková cena:                     700,- Kč/m2                                   výměra:  674 m2  a  439 m2      
cena stanovená radou MO:  550,- Kč/m2 

 

Celková cena:          612.150,- Kč                
 
 
 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 10.11.2008 

souhlasila s výkupem p.p.č. 388/1 a p.p.č. 673/4 při ul. Na Rozcestí  v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou z podílového spoluvlastnictví pana Waltra Bažanta, 
bytem Zámecký Vrch 1404, 463 11 Liberec XXX a paní Ilony Drobné, bytem 
Nad Školou 1384, 463 11 Liberec XXX, za cenu 550,- Kč/m2, tj. za celkovou 
výkupní cenu 612.150,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - 
Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.) a 
ukládá starostovi předložit tuto majetkoprávní operaci zastupitelstvu MO. 

 
USNESENÍ ZMO:  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

19.11.2008 schválilo výkup p.p.č. 388/1 a p.p.č. 673/4 při ul. Na Rozcestí  
v k.ú. Vratislavice nad Nisou z podílového spoluvlastnictví pana Waltra 
Bažanta, bytem Zámecký Vrch 1404, 463 11 Liberec XXX a paní Ilony 
Drobné, bytem Nad Školou 1384, 463 11 Liberec XXX, za cenu 550,- Kč/m2, 
tj. za celkovou výkupní cenu 612.150,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí 
MO Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do 
KN, apod.) a ukládá starostovi předložit tuto majetkoprávní operaci 
v následných orgánech. 

 
Rada města - 2.12.2008 - materiál byl stažen 
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USNESENÍ  RM:  Rada města dne 20.1.2009 souhlasila s výkupem p.p.č. 388/1 a p.p.č. 673/4 

při ul. Na Rozcestí  v k.ú. Vratislavice nad Nisou z podílového 
spoluvlastnictví pana Waltra Bažanta, bytem Zámecký Vrch 1404, 463 11 
Liberec XXX a paní Ilony Drobné, bytem Nad Školou 1384, 463 11 Liberec 
XXX, za cenu 550,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu 612.150,- Kč s tím, 
že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, 
ověření podpisů, vklad do KN, apod 

 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ ZM: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  výkup p.p.č. 388/1 a p.p.č. 673/4 při ul. Na Rozcestí  
v k.ú. Vratislavice nad Nisou z podílového spoluvlastnictví pana Waltra Bažanta, bytem Zámecký 
Vrch 1404, 463 11 Liberec XXX a paní Ilony Drobné, bytem Nad Školou 1384, 463 11 Liberec XXX, 
za cenu 550,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu 612.150,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO 
Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 
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2. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                           pozemek p.č.  1348/2, 1348/3, 1348/8  
 
Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:    ostatní plocha / manipulační plocha 
druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří  
druh pozemku:    trvalý travní porost  
ochrana:                          zemědělský půdní fond 
ochrana:     --- 
důvod předložení:          výkup pozemků   
záměr:                                    převod pozemků - výkup pozemků z důvodu záměru výstavby 

kulturního centra včetně rozšíření parkovacích ploch 
využití dle územ. plánu:    plochy smíšené městské  
závazky a břemena:           ne  
pronájem pozemku:             ne 
privatizace dle:                     Zásad postupu při privatizaci pozemků  -  prodej, výkup 
 
urbanistický obvod:            057                                                cenové pásmo/kategorie:  IV./ A 
                                                                                                                                              
cena dle interního předpisu:    700,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,25 
                                             
jednotková cena:                        880,- Kč/m2                                   výměra:  761 m2,  747 m2, 5 m2   
   
cena stanovená radou MO:  2.200,- Kč/m2 

 

Celková cena:          3,328.600,- Kč   
 
 
 
Na základě kupní smlouvy ze dne 18.11.2004 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou 
Star Foods Distribution, a.s., IČ 257 29 837,  byli výše uvedené nemovitosti zapsány na LV č. 1 (kupní 
cena ve výši 2,700.000,- Kč).  
Dle sdělení správkyně konkursní podstaty JUDr. Krásné jsou tyto nemovitosti od května 1999 
předmětem konkursní podstaty. 
Městský soud v Praze na základě svého usnesení (viz příloha) vyslovil souhlas s tím, aby správkyně 
konkursní podstaty JUDr. Eva Krásná, Teronská 56, Praha 6 prodala mimo dražbu z konkursní 
podstaty úpadce Vít Potraviny, a.s., IČ 251 02 982, nemovitosti původně zapsané na LV č. 1744, nyní 
na LV č. 1 - p.p.č. 1348/2, 1348/3, 1348/8 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
 
 
USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 25.8.2008 

pověřila starostu k jednání o možném výkupu p.p.č. 1348/2, 1348/3, 1348/8 
při ul. Nad Školou v k.ú. Vratislavice nad Nisou se správkyní konkursní 
podstaty JUDr. Evou Krásnou, Terronská 56, 160 00 Praha 6. 

 
USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 22.9.2008 

vzala na vědomí informaci o výši ceny a  uložila starostovi jednat s JUDr. 
Krásnou o případném odkupu pozemku p.p.č. 1348/2,1348/3,1348/8 při ul. 
Nad Školou v k.ú.Vratislavice nad Nisou  - maximálně  2.000,- Kč/m2.   
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USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 3.11.2008 
vzala na vědomí nové informace z průběhu jednání se správkyní konkursní 
podstaty úpadce Vít Potraviny a.s. JUDr. Evou Krásnou a mění část svého 
usnesení č. 911/09/2008 ze dne 22.9.2008 takto: ukládá starostovi jednat 
s JUDr. Krásnou o případném odkupu pozemku p.č. 1348/2, 1348/3, 1348/8 
při ul. Nad Školou v k.ú.Vratislavice nad Nisou  - maximálně  2.200,- Kč/m2.   

 
USNESENÍ ZMO: Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

19.11.2008 schválilo výkup p.p.č. 1348/2, 1348/3, 1348/8 při ul. Nad Školou 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od správkyně konkursní podstaty úpadce Vít 
Potraviny a.s. JUDr. Evy Krásné, Terronská 56, 160 00 Praha 6, za cenu 
2.200,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu 3,328.600,- Kč  s tím, že náklady 
výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření 
podpisů, vklad do KN, apod.) a ukládá  starostovi předložit tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.  

 
Rada města - 2.12.2008 - materiál byl stažen 
 
USNESENÍ RM: Rada města dne 20.1.2009: 

a) zrušuje své usnesení č. 9/238/07/X/2 ze dne 15.5.2007 
b) souhlasila s výkupem p.p.č. 1348/2, 1348/3, 1348/8 při ul. Nad Školou 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od správkyně konkursní podstaty úpadce Vít 
Potraviny a.s. JUDr. Evy Krásné, Terronská 56, 160 00 Praha 6, za cenu 
2.200,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu 3,328.600,- Kč  s tím, že náklady 
výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření 
podpisů, vklad do KN, apod.). 

 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ ZM: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 
a)  zrušuje své usnesení č. 77/07/VI/2 ze dne 31.5.2007 
b)  schvaluje výkup p.p.č. 1348/2, 1348/3, 1348/8 při ul. Nad Školou v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od 
správkyně konkursní podstaty úpadce Vít Potraviny a.s. JUDr. Evy Krásné, Terronská 56, 160 00 
Praha 6, za cenu 2.200,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu 3,328.600,- Kč  s tím, že náklady výkupu 
uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 
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4. 
  DAR  POZEMKŮ 

 
1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 

 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                pozemek p.č. 3658/1, 3658/2   
 
Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:     orná půda  
druh pozemku:     trvalý travní porost  
ochrana:                           zemědělský půdní fond 
důvod předložení:          přijetí daru pozemků, na kterých se nachází těleso komunikace ul.   
                                                    Pampelišková                                          
záměr:                                  převod pozemků - přijetí daru pozemků  
využití dle územ. plánu:    plochy bydlení čistého  
závazky a břemena:           ano  -  věcné břemeno (chůze a jízdy)  
pronájem pozemku:             ne 
privatizace dle:                     Zásad postupu při privatizaci pozemků  -  prodej, výkup 
 
urbanistický obvod:            063                                           cenové pásmo/kategorie:  IV./ B 
                                                                                                                                              
 
cena dle interního předpisu:   560,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,15 
                                                
 
jednotková cena:                    640,- Kč/m2                                   výměra:  3300 m2  a 2377 m2    
 
základní cena:                                        
náklady spojené s realizací prodeje:          

 

Celková cena:                         
 
 
 
 
Stanovisko TO:  doporučuje převzetí p.p.č. 3658/1 a 3658/2 v k.ú. Vratislavice n.N., (na 

kterých se nachází těleso komunikace ul. Pampelišková) a po kolaudaci 
převzít komunikaci do vlastnictví a tím pádem do správy a údržby MO. 

 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 10.11.2008 

souhlasí s přijetím daru p.p.č. 3658/1 a p.p.č. 3658/2, ul. Pampelišková, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví pana Vladimíra Pazderníka, 
bytem Pod Skalkou 1230, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního 
města Liberec, IČ 262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, 
náklady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí 
obdarovaný a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v zastupitelstvu MO. 
 

FV:     Finanční výbor dne 3.12.2008 doporučil přijetí daru p.p.č. 3658/1, 3658/2  
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USNESENÍ ZMO: Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 
17.12.2008 schválilo přijetí daru p.p.č. 3658/1 a p.p.č. 3658/2, ul. 
Pampelišková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví pana 
Vladimíra Pazderníka, bytem Pod Skalkou 1230, 463 11 Liberec XXX do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 s tím, že náklady 
zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí obdarovaný a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 
USNESENÍ RM: Rada města dne 20.1.2009 souhlasila s přijetím daru p.p.č. 3658/1 a p.p.č. 

3658/2, ul. Pampelišková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve 
vlastnictví pana Vladimíra Pazderníka, bytem Pod Skalkou 1230, 463 11 
Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 s tím, že 
náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad 
do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 

 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ ZM: 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru p.p.č. 3658/1 a p.p.č. 3658/2, ul. 
Pampelišková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví pana Vladimíra Pazderníka, 
bytem Pod Skalkou 1230, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 
s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do katastru 
nemovitostí uhradí obdarovaný.  
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5. 
PRODEJ  BÝVALÉHO AREÁLU TECHNICKÉHO 

STŘEDISKA VE VRATISLAVICÍCH N.N.   
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 

1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ :     areál  Technického  střediska  
                                                  Městského obvodu Liberec  - Vratislavice n.N. 
                                                         
 

a) adresa objektu:   Lovecká č.p. 1109,   Liberec  XXX 
 
b) stavební pozemek:  č. 1131   m2:     245 k.ú. Vratislavice nad Nisou 
 
c) pozemky související:  č. 1132   m2:     473 

č. 1134/1  m2 :  2523  
č. 1134/2  m2:     169 
č. 1134/3  m2:       76 
č. 1134/4  m2:     266 
č. 1134/5  m2:     475 
 

Privatizace dle: Zásad postupu při privatizaci nemovitostí (§ 38) 
 

Zpracoval: J. Jasa 
Kontroloval:  P. Podlipný 

 
využití dle územního plánu:  plochy technického vybavení - technické služby, správa silnic 

plochy přírody a krajiny  (p.p.č. 1134/1) 
 
 

2. POPIS OBJEKTU : 
 

a) bytové jednotky:  ---  
b) nebytové prostory: ---  
c) technický stav: 
 

Hodnocené nemovitosti představují funkční celek, jehož podstatnou část tvoří oplocený areál 
Technického střediska MO Liberec - Vratislavice nad Nisou (dále jen „TS“). Vstup a vjezd do areálu 
je z ulice Lovecké, s přímou návazností na ul. Tanvaldskou. Areál je v plném rozsahu napojen na 
veřejné inženýrské sítě.  
Hlavní nemovitostí areálu je objekt č.p. 1109 na p.p.č. 1131, sestávající z budovy dílny, na níž 
navazuje jednopodlažní přístavba administrativního a sociálního zázemí s dále navazující 
jednopodlažní přístavbou dvougaráže na p.p.č. 1134/3. Před vstupní či vjezdovou partií do těchto 
dílčích částí je zpevněná asfaltová plocha na p.p.č. 1132, shodně tak i za objektem na p.p.č. 1134/4. 
Na části p.p.č. 1134/4 je v zadní partii provedena zpevněná plocha tvořená zatravňovacími tvárnicemi. 
Parcely p.č. 1134/2 a 1134/1 jsou umístěny již mimo oplocenou partii areálu TS. 
Celková dispozice objektu č.p. 1109: vstupní chodba, kancelář vedoucího TS, sklad, šatna, kuchyňka, 
umývárna + WC, v původní části dílna menší a dílna hlavní, vpravo přístavba objektu dvougaráže. 

Hlavní objekt je rozdělen do tří samostatných částí:  a) objekt dílny   
                                                                                    b) objekt administrativního a sociálního zázemí 
                                                                                    c) objekt dvougaráže   
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Všechny části mají využitelné pouze 1.N.P., nepodsklepeno, podstřešní prostor objektu dílny je 
fyzicky přístupný, není však stavebně upraven k užitným účelům. 

a) Objekt dílny 
Jedná se o objekt z převážné části provedený z kamenného zdiva, v horní partii z dřevěných nosných 
profilů, se sedlovou střechou. Uvažované původní datum pořízení v roce 1930, údržba základní 
průběžná na úrovni převážně obměny PKŽ, v roce 1992 bylo provedeno zateplení vnějšího líce 
obvodového pláště systémem vinyl - siding, zateplení horního líce stropní konstrukce minerálními 
rohožemi a další celková obměna prvků krátkodobé životnosti (např. výměna střešní krytiny, 
klempířských prvků, obměna úprav vnitřních a vnějších povrchů, oken, dveří a vrat).  
 
b) Objekt administrativního a sociálního zázemí 
Proveden jako jednopodlažní přístavba v roce 1992. Část přístavby provedena k zadní partii objektu 
dílen, část navazuje na jeho boční štítovou stěnu. Zděný objekt s nízkou sedlovou střechou, v části za 
objektem dílen střecha pultová.  
 
c) Objekt dvougaráže 
Navazuje na přístavbu administrativního a sociálního zázemí, postaven v roce 2000. 
 

 
3.  FORMA PRIVATIZACE :   výběrové řízení    
                      
 
 
4.  CENA:     dle znaleckého posudku č. 1921/073/2007-T  Ing. Luďka Stejskala ze dne 4.7.2007  
           tržní hodnota (cena obvyklá) činí:      11,000.000,- Kč 
 

     Cena:                                                          9,000.000,- Kč          

Rada MO snížila prodejní cenu areálu o 18,2 % z důvodu dlouhodobého nezájmu o odkoupení. 

5.  PLATEBNÍ PODMÍNKY:  
-  celá kupní cena splatná před podpisem kupní smlouvy 

  

6.  DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:   --- 
 
 
 

7. TERMÍN  ZVEŘEJNĚNÍ :  17.10.2007 -  1.11.2007   
(T. uzávěrky příjmu privatizačních projektů 5.11.2007 do 10:30 h.)  
 Nikdo neprojevil zájem o koupi TS. 

    

23.1.2008 -  31.3.2008   
(T. uzávěrky příjmu privatizačních projektů 14.4.2008 do 10:30 h.)  
 Nikdo neprojevil zájem o koupi TS. 

 

29.7.2008 -  30.9.2008   
(T. uzávěrky příjmu privatizačních projektů  30.9.2008 do 10:30 h.)  

 
 
8. USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 24.9.2007 

schválila zveřejnění záměru prodeje celého areálu Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou, č.p.1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, 
p.p.č. 1131 o výměře 245 m2, p.p.č. 1132 o výměře 473 m2, p.p.č. 1134/1 o 
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výměře 2.523 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 
m2 (garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 266 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 
475 m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou,  za celkovou prodejní 
cenu 11,000.000,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku a ukládá  TOM 
informovat žadatele. 

 
9. USNESENÍ RM:  Rada města dne 16.10.2007 schválila zveřejnění záměru prodeje celého areálu 

Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 
s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131 o výměře 245 m2, p.p.č. 1132 o 
výměře 473 m2, p.p.č. 1134/1 o výměře 2.523 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 
m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 m2 (garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 
266 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 475 m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou,  za celkovou prodejní cenu 11,000.000,- Kč stanovenou dle 
znaleckého posudku.   

 
10. USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 7.1.2008 

schválila zveřejnění záměru prodeje areálu Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou,  č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a 
pozemky, p.p.č. 1131 o výměře 245 m2, p.p.č. 1132 o výměře 473 m2, p.p.č. 
1134/2 o výměře 169 m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 m2 (garáž bez čp/če), 
p.p.č. 1134/4 o výměře 266 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 475 m2, při ul. 
Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za celkovou prodejní cenu 9,000.000,- 
Kč stanovenou dle znaleckého posudku, formou výběrového řízení a dále 
schválila zveřejnění záměru prodeje po dobu 2 měsíců. 

  
  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 7.1.2008 

schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1134/1 o výměře 2.523 m2 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou za prodejní cenu 2,018.400,- Kč stanovenou dle 
znaleckého posudku, formou výběrového řízení a dále schválila zveřejnění 
záměru prodeje po dobu 2 měsíců. 

 
11. USNESENÍ RM:  Rada města dne 15.1.2008 schválila zveřejnění záměru prodeje areálu 

Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou,  č.p. 1109 na p.p.č. 1131 
s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131 o výměře 245 m2, p.p.č. 1132 o 
výměře 473 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 m2 
(garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 266 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 475 
m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za celkovou prodejní cenu 
9,000.000,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku, formou výběrového 
řízení a dále schválila zveřejnění záměru prodeje po dobu 2 měsíců.  

 
  Rada města dne 15.1.2008 schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1134/1 

o výměře 2.523 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za prodejní cenu 2,018.400,- 
Kč stanovenou dle znaleckého posudku, formou výběrového řízení a dále 
schválila zveřejnění záměru prodeje po dobu 2 měsíců. 
 

12. USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 2.6.2008 
uložila TOM opětovně zveřejnit záměr prodeje celého areálu Technického 
střediska ve Vratislavicích nad Nisou,  č.p. 1109 na p.p.č. 1131 
s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131 o výměře 245 m2, p.p.č. 1132 o 
výměře 473 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 m2 
(garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 266 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 475 
m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za celkovou prodejní cenu 
9,000.000,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku, formou výběrového 
řízení, po dobu 2 měsíců, a to na úřední desce, internetu, vč. inzerce. 
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Dne 2.10.2008 byl zájemcům o koupi TS zaslán doporučený dopis ve věci prodeje býv. areálu TS - 
termín pro podání nabídky byl stanoven nejpozději do 14.10.2008 do 11 h. 
 
Dne 10.11.2008 na jednání rady MO proběhlo vyhodnocení nabídek VŘ „Prodej areálu TS 
Vratislavice nad Nisou ul. Lovecká“.  
 
 
USNESENÍ RMO:   Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 10.11.2008: 

a) schválila cenovou nabídku p. Rostislava Prevužňáka, bytem Střevelná 32, 
468 22 Železný Brod, IC 47279605 na odkup areálu TS v ul. Lovecká v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za nabídnutou celkovou cenu 9.110.000,- Kč. 
b) souhlasila s prodejem bývalého areálu Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, 
p.p.č. 1131 o výměře 245 m2, p.p.č. 1132 o výměře 473 m2, p.p.č. 1134/1 o 
výměře 2523 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 
m2 (garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 266 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 
475 m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Rostislavovi 
Prevužňákovi, Střevelná 32, 468 22 Železný Brod, IČ 472 79 605, za 
celkovou prodejní cenu 9,110.000,- Kč splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

 
FV:      Finanční výbor dne 3.12.2008 doporučil schválení prodeje bývalého areálu Technického 

střediska ve Vratislavicíchc n. N.  panu Rostislavovi Prevužňákovi 
 
USNESENÍ ZMO:   Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

17.12.208 schválilo prodej bývalého areálu Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, 
p.p.č. 1131 o výměře 245 m2, p.p.č. 1132 o výměře 473 m2, p.p.č. 1134/1 o 
výměře 2523 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 
m2 (garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 266 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 
475 m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Rostislavovi 
Prevužňákovi, Střevelná 32, 468 22 Železný Brod, IČ 472 79 605, za celkovou 
prodejní cenu 9,110.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 
USNESENÍ RM:   Rada města dne 20.1.2009 souhlasila s prodejem bývalého areálu 

Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou č.p. 1109 na p.p.č. 1131 
s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131 o výměře 245 m2, p.p.č. 1132 o 
výměře 473 m2, p.p.č. 1134/1 o výměře 2523 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 
m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 m2 (garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 
266 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 475 m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou panu Rostislavovi Prevužňákovi, Střevelná 32, 468 22  Železný 
Brod, IČ 472 79 605, za celkovou prodejní cenu 9,110.000,- Kč splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.   
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NÁVRH USNESENÍ ZM:   
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bývalého areálu Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131 o výměře 
245 m2, p.p.č. 1132 o výměře 473 m2, p.p.č. 1134/1 o výměře 2523 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 
m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 m2 (garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 266 m2, p.p.č. 1134/5 o 
výměře 475 m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Rostislavovi Prevužňákovi, 
Střevelná 32, 468 22  Železný Brod, IČ 472 79 605, za celkovou prodejní cenu 9,110.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
. 
 
 

 
 
 

 - 47 -



 

 - 48 -


	1. Majetkoprávní operace.pdf
	ZML 1. - 2009-01-29 - na web
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	Celková cena:                        55.000,- Kč 
	Celková cena:              23.100,- Kč 
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	USNESENÍ ZMO:   Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17.12.208 schválilo prodej bývalého areálu Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131 o výměře 245 m2, p.p.č. 1132 o výměře 473 m2, p.p.č. 1134/1 o výměře 2523 m2, p.p.č. 1134/2 o výměře 169 m2, p.p.č. 1134/3 o výměře 76 m2 (garáž bez čp/če), p.p.č. 1134/4 o výměře 266 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 475 m2, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Rostislavovi Prevužňákovi, Střevelná 32, 468 22 Železný Brod, IČ 472 79 605, za celkovou prodejní cenu 9,110.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.
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