
 
2.  PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou      pozemek p.č.   2230/1, 2230/5, 2231/1,   
                                                                                           2231/10, 3662/1   
Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
   

druh pozemku:   trvalý travní porost,  trvalý travní porost,  trvalý travní porost,  
                                                   ostatní plocha / ostatní komunikace,  trvalý travní porost  
ochrana:    zemědělský půdní fond 
důvod předložení:             přijetí daru pozemku 
záměr:                               převod pozemku - přijetí daru pozemku  
využití dle územ. plánu:    plochy bydlení městského  
závazky a břemena:           ne  
pronájem pozemku:  ne 
zákonná úprava:                     § 588 a násl. Obč. zákoníku 
vlastník pozemku:             JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s.r.o.,  
                                                    Javorník č.p. 53,  Proseč pod Ještědem,  463 43  Český Dub  

IČ: 254 02 293 
 

urbanistický obvod:            094                                               cenové pásmo/kategorie:  III./ B + C 
                                                                                                                                              
cena dle interního předpisu:    880,- Kč/m2 + 440,- Kč/m2            koeficient K3:   1,30 
                                                
jednotková cena:                     1.140,- Kč/m2 +  570,- Kč/m2        výměra:  1041 m2, 80 m2, 2104 m2,     

       852 m2, 855 m2     
základní cena:                                        
Celková cena:                         
 
 
Stanovisko TO:  JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s.r.o. splnila 

stanovené podmínky rady MO k provedení úpravy povrchu místní 
komunikace ul. Východní v dohodnutém rozsahu a proto lze převzít 
komunikace, ostatní plochy a zeleň do majetku SML. 

 
 
Projednáno: 
USNESENÍ RMO: Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 13.3.2006 schvaluje 

předběžný souhlas s budoucím bezúplatným převodem pozemků, 
(komunikace, ostatní plochy a zeleň), v rámci investiční akce „Integrované 
viladomy Na Rušičce“,dle předloženého záborového elaborátu, po dokončení 
a zkolaudování celé stavby. Tento souhlas je vydán na základě žádosti fy. 
Javornická stavební a realitní společnost s.r.o., se sídlem Javorník 53, Proseč 
pod Ještědem, 463 43 Český Dub. 

 
USNESENÍ RMO: Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 19.1.2009  bere na vědomí 

stanovisko firmy Javornická stavební a realitní společnost s.r.o., se sídlem 
Javorník č.p. 53, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub k vyjádření Rady 
MO Liberec - Vratislavice n.N. ve věci bezúplatného převodu pozemků 
v rámci výstavby bytových domů „Integrované viladomy Na Rušičce“ v k.ú. 
Vratislavice n.N., souhlasí se stanoveným rozsahem úpravy živičného 
povrchu místní komunikace ul. Východní a převzetím pozemků, komunikací, 
veřejného osvětlení do majetku obce po skutečném provedení opravy 
komunikace a doložení všech potřebných dokladů a ukládá TO předložit tuto 
žádost na jednání ZMO k projednání. 
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USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 7.9.2009 

souhlasí s přijetím daru pozemku p.č. 2230/1, 2230/5, 2231/1, 2231/10, 
3662/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví firmy 
JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČ: 254 
02 293,  Javorník č.p. 53, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978 s tím, že náklady 
zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí darující a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.  

 
FV - 9.9.2009 
 
USNESENÍ ZMO:  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

16.9.2009 schvaluje  přijetí daru pozemku p.č. 2230/1, 2230/5, 2231/1, 
2231/10, 3662/1  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví firmy 
JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČ: 254 
02 293,  Javorník č.p. 53, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978 s tím, že náklady 
zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí darující a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.  

 
USNESENÍ RM: Rada města dne 6.10.2009 souhlasí  s přijetím daru pozemku p.č. 2230/1, 

2230/5, 2231/1, 2231/10, 3662/1  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve 
vlastnictví firmy JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST 
s.r.o., IČ: 254 02 293,  Javorník č.p. 53, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český 
Dub do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978 s tím, že náklady 
zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí darující. 

 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru pozemku p.č. 2230/1, 2230/5, 2231/1, 
2231/10, 3662/1  v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví firmy JAVORNICKÁ 
STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČ: 254 02 293,  Javorník č.p. 53, Proseč pod 
Ještědem, 463 43 Český Dub do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978 s tím, že náklady 
zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí 
darující. 
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5.  Přijetí daru objektu a pozemků  
                                               
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 
 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou               objekt č.p. 228 na p.p.č. 1405,  
                                                                           pozemek p.č.   1405, 1406                                
Zpracoval:    :  J. Jasa 
Kontroloval     :  P. Podlipný 
   

druh pozemku:   :  zastavěná plocha a nádvoří, trvalý travní porost  
ochrana    :   ---                                       , zemědělský půdní fond 
důvod předložení             :  přijetí daru objektu a pozemků (tělocvična)   
záměr   :  převod objektu a pozemku  
využití dle územ. plánu   :  plochy sportu a rekreace   
závazky a břemena           :  ne  
pronájem pozemku  :  ne 
zákonná úprava                     :  § 588 a násl. Obč. zákoníku 
vlastník objektu a pozemků       :  TJ JISKRA VRATISLAVICE N.N., IČ: 467 46 315 

   U Tělocvičny 228, 463 11 Liberec XXX 
    

urbanistický obvod:            057                                               cenové pásmo/kategorie:  IV./ B + D 
                                                                                                                                              
cena dle interního předpisu:    560,- Kč/m2  (p.p.č. 1405)      koeficient K3:   1,30 
                                                   140,- Kč/m2   (p.p.č. 1406)        
 
jednotková cena:                     1.140,- Kč/m2 +  570,- Kč/m2        výměra:  1042 m2, 351 m2     
základní cena:                                        
Celková cena:                         
 
 
Cena nemovitosti dle znaleckého posudek č. 03e/3132/2009 ze dne 3.6.2009 zpracovaného Petrem 
Brezarem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, činí  6,399.530,- Kč. 
 
Obsah posudku:   a) objekt (tělocvična) č.p. 228 
 b) šatny 
 c) venkovní úpravy (vodovodní přípojka, kanalizace, přípojka plynu, zpevněná 
plocha) 
 d) pozemky  (p.p.č. 1405, 1406) 

 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 12.3.2009 byla na MO doručena žádost (viz příloha) od pana Josefa Rampáčka, předsedy TJ 
JISKRA VRATISLAVICE N.N., ve věci nabídky daru objektu č.p. 228 (tělocvična) ul. U Tělocvičny 
na p.p.č. 1405, p.p.č. 1405 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
 
 
Projednáno: 
USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 7.9.2009 

souhlasí s přijetím daru objektu č.p. 228, ul. U Tělocvičny, Liberec XXX na 
p.p.č. 1405 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1405, 1406  v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, které jsou ve vlastnictví TJ JISKRA VRATISLAVICE N.N., IČ: 
467 46 315, U Tělocvičny 228, 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 
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nemovitostí uhradí obdarovaný a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

FV - 9.9.2009 
 
USNESENÍ ZMO:  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

16.9.2009 schvaluje  přijetí daru objektu č.p. 228, ul. U Tělocvičny, Liberec 
XXX na p.p.č. 1405 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1405, 1406  v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví TJ JISKRA 
VRATISLAVICE N.N., IČ: 467 46 315, U Tělocvičny 228, 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 6.10.2009 souhlasí  s přijetím daru objektu č.p. 228, ul. U 

Tělocvičny, Liberec XXX na p.p.č. 1405 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 
1405, 1406  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví TJ 
JISKRA VRATISLAVICE N.N., IČ: 467 46 315, U Tělocvičny 228, 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: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru objektu č.p. 228, ul. U Tělocvičny, Liberec 
XXX na p.p.č. 1405 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1405, 1406  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
které jsou ve vlastnictví TJ JISKRA VRATISLAVICE N.N., IČ: 467 46 315, U Tělocvičny 228, 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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6.  Směna pozemků  
 

 
kat. území: Vratislavice nad Nisou      pozemek p.č. 1352/11  ve vlastnictví města 
za  
kat. území: Vratislavice nad Nisou      pozemek p.č. 1303/13  ve vlastnictví žadatele 
 
zpracoval: J. Jasa  
kontroloval: P. Podlipný  
 
druh pozemku:         ostatní plocha / ostatní komunikace  
ochrana:                              --- 
důvod předložení: žádost - Bytové družstvo Vnitřní 1415 a 1416, IČ: 254 67 603,  
                                                            Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX  
záměr: směna pozemků 
využití dle územ. plánu:        plochy bydlení městského  
závazky a břemena: ne  
pronájem pozemku: ne 
zveřejněno: 2.6.2009  - 18.6.2009 
zákonná úprava dle: § 611 Obč. zákoníku  
 
 
 
Projednáno: 
USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 2.3.2009 

schválila záměr směny p.p.č. 1352/1 v k.ú. Vratislavice n.N. (dle GP č. 2660-
27/2008 ze dne 10.11.2008 se jedná o p.p.č. 1352/11 o výměře 85 m2 ), která 
je ve vlastnictví SML za p.p.č. 1303/1 v k.ú. Vratislavice n.N. (dle GP č. 
2660-27/2008 ze dne 10.11.2008 se jedná o p.p.č. 1303/13 o výměře 687 m2), 
která je ve vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 1415 a 1416. 

 
USNESENÍ RM:  Rada města dne 19.5.2009 schválila zveřejnění záměru směny p.p.č. 1352/1 

v k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008 se 
jedná o p.p.č. 1352/11 o výměře 85 m2), která je ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec za p.p.č. 1303/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2660-
27/2008 ze dne 10.11.2008 se jedná o p.p.č. 1303/13 o výměře 687 m2), která 
je ve vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 1415 a 1416. 

 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 24.6.2009 

souhlasí se směnnou p.p.č. 1352/11 o výměře 85 m2, oddělené z p.p.č. 1352/1 
dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008,  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
která je ve vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978,  do vlastnictví 
Bytového družstva Vnitřní 1415 a 1416, IČ: 254 67 603, sídlem Vnitřní 1416, 
463 11 Liberec XXX, za p.p.č. 1303/13 o výměře 687 m2, oddělené z p.p.č. 
1303/1 dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, která je ve vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 1415 a 1416, IČ: 254 
67 603, sídlem Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX, do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 262978, bez finančního dorovnání (na dani 
z převodu nemovitostí, na nákladech správního poplatku za vklad do katastru 
nemovitostí, na nákladech znaleckého posudku se budou smluvní strany 
podílet stejným dílem) a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní 
operaci v zastupitelstvu MO. 

 
FV - 9.9.2009 
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USNESENÍ ZMO:  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

16.9.2009 schvaluje směnu p.p.č. 1352/11 o výměře 85 m2, oddělené z p.p.č. 
1352/1 dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008,  v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, která je ve vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978,  do 
vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 1415 a 1416, IČ: 254 67 603, sídlem 
Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX, za p.p.č. 1303/13 o výměře 687 m2, 
oddělené z p.p.č. 1303/1 dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 
1415 a 1416, IČ: 254 67 603, sídlem Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX, do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978, bez finančního dorovnání 
(na dani z převodu nemovitostí, na nákladech správního poplatku za vklad do 
katastru nemovitostí, na nákladech znaleckého posudku se budou smluvní 
strany podílet stejným dílem) a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.  

 
USNESENÍ RM: Rada města dne 6.10.2009  souhlasí se směnnou p.p.č. 1352/11 o výměře 85 

m2, oddělené z p.p.č. 1352/1 dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008,  
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec, IČ: 262978,  do vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 1415 a 1416, 
IČ: 254 67 603, sídlem Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX, za p.p.č. 1303/13 
o výměře 687 m2, oddělené z p.p.č. 1303/1 dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 
10.11.2008, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví Bytového 
družstva Vnitřní 1415 a 1416, IČ: 254 67 603, sídlem Vnitřní 1416, 463 11 
Liberec XXX, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978, bez 
finančního dorovnání (na dani z převodu nemovitostí, na nákladech správního 
poplatku za vklad do katastru nemovitostí, na nákladech znaleckého posudku 
se budou smluvní strany podílet stejným dílem). 

  
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu p.p.č. 1352/11 o výměře 85 m2, oddělené 
z p.p.č. 1352/1 dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008,  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978,  do vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 1415 a 
1416, IČ: 254 67 603, sídlem Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX, za p.p.č. 1303/13 o výměře 687 m2, 
oddělené z p.p.č. 1303/1 dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
která je ve vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 1415 a 1416, IČ: 254 67 603, sídlem Vnitřní 1416, 
463 11 Liberec XXX, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978, bez finančního 
dorovnání (na dani z převodu nemovitostí, na nákladech správního poplatku za vklad do katastru 
nemovitostí, na nákladech znaleckého posudku se budou smluvní strany podílet stejným dílem). 
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7. Výkup pozemků  
 
 
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 
 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou              podíl pozemku p.č.  1435/2      
oddělený z p.p.č. 1435                                                               

Zpracoval:    J. Jasa 
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:     zastavěná plocha a nádvoří,  zahrada     
ochrana:      ---                                       ,   zemědělský půdní fond 
důvod předložení:          výkup pozemku  -  důvodem je záměr obce rozšířit křižovatku ul. 

Tanvaldská x ul. Rochlická 
záměr:                               převod pozemků - výkup pozemků  
využití dle územ. plánu:    plochy smíšené městské   
závazky a břemena:           ano - uložení IS - kabel pro dopravní signalizaci  - není věc. břemeno 
pronájem pozemku:             ne 
vlastník pozemku:    podíl 845/2841 -  Statutární město Liberec, IČ 262978  
     podíl 773/2841 -  paní Dana Prskavcová, Tanvaldská 37, Liberec XXX 
      podíl 1223/2841 - manželé Karel a Zdeňka Houskovi, Tanvaldská 37,   
                                                                                 Liberec XXX 
zákonná úprava:                     § 588 a násl. Obč. zákoníku 
 
urbanistický obvod:            057                                                cenové pásmo/kategorie:  IV./ B 
                                                                                                                                              
cena dle interního předpisu:    560,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,35 
                                             
jednotková cena:                     760,- Kč/m2                                   výměra:  22,81 m2   
cena stanovená dohodou :  480,- Kč/m2 
 

Celková cena:          1.175,- Kč                
 
 
původní p.p.č. 1435 o výměře 491 m2   
dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 rozdělen na p.p.č. 1435/1 a p.p.č. 1435/2 
předmětem převodu  podíl 773/2841 na nově vzniklé p.p.č. 1435/2 o výměře  9 m2   
 
 
Cena pozemku celkem :   4.320,- Kč         (9 m2)    sazba 480,- Kč/m2    
Prskavcová podíl 773/2841 :  1.175,- Kč         
 
 
Stanovisko TO - doprava:  
souhlasí s výkupem spoluvlastnického podílu o velikosti 773/2841 na pozemku p.č. 1435/2 v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 se jedná nově vzniklý p.p.č. 1435/2 
o výměře 9 m2), za účelem realizace akce „Rozšíření křižovatky ul. Tanvaldská x ul. Rochlická“. 
 
 
 
Projednáno: 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 7.9.2009 

souhlasí s výkupem spoluvlastnického podílu o velikosti 773/2841 na 
pozemku p.č. 1435/2 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 
ze dne 25.1.2007 se jedná nově vzniklý pozemek p.č. 1435/2 o výměře 9 m2) 
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z podílového spoluvlastnictví paní Dany Prskavcové, bytem Tanvaldská 37, 
463 11 Liberec XXX, za celkovou cenu 1.175,- 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. 

 
FV - 9.9.2009 
 
USNESENÍ ZMO: Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

16.9.2009 schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 773/2841 na 
pozemku p.č. 1435/2 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 
ze dne 25.1.2007 se jedná nově vzniklý pozemek p.č. 1435/2 o výměře 9 m2) 
z podílového spoluvlastnictví paní Dany Prskavcové, bytem Tanvaldská 37, 
463 11 Liberec XXX, za celkovou cenu 1.175,- 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.  

 
USNESENÍ RM: Rada města dne 6.10.2009 souhlasí s  výkupem spoluvlastnického podílu o 

velikosti 773/2841 na pozemku p.č. 1435/2 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou 
(dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 se jedná nově vzniklý pozemek 
p.č. 1435/2 o výměře 9 m2) z podílového spoluvlastnictví paní Dany 
Prskavcové, bytem Tanvaldská 37, 463 11 Liberec XXX, za celkovou cenu 
1.175,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. 
(znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 

 
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 773/2841 
na pozemku p.č. 1435/2 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 se 
jedná nově vzniklý pozemek p.č. 1435/2 o výměře 9 m2) z podílového spoluvlastnictví paní Dany 
Prskavcové, nar. 8.5.1975, bytem Tanvaldská 37, 463 11 Liberec XXX, za celkovou cenu 1.175,- Kč 
s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření podpisů, 
vklad do KN, apod.).  
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8.  Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu  
 
 

Důvodová zpráva: 
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou žádá o doplnění seznamu nemovitostí vyřazených 
z privatizačního procesu o bytovou jednotku č. 1400/60 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX.  
Zastupitelstvo MO ze dne 16.9.2009 svým usnesením uložilo starostovi připravit podklady pro 
zařazení uvedené bytové jednotky do neprivatizovatelného majetku Statutárního města Liberec. 
 
 
 
číslo jednotky velikost jednotky plocha jednotky m2 podíl na spol. část 

budovy a pozemku 
1400/60 2+1 57,11 5711/392845 

 
Pozn.:    Nájemce bytové jednotky č. 1400/60 byla paní Jaroslava Urbánková (nar. 7.12.1939)   
             -  zemřela 7.8.2009 
 
 
 

 

Projednáno: 
USNESENÍ RMO: Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 7.9.2009 

nesouhlasí s prodejem volné bytové jednotky č. 1400/60 v budově č.p. 1400, 
ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, včetně příslušného podílu na společných 
částech budovy a pozemku p.č. 1257, k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá 
starostovi připravit podklady pro zařazení této bytové jednotky do 
neprivatizovatelného majetku Statutárního města Liberec. 

FV -  9.9.2009 
 
USNESENÍ ZMO:  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

16.9.2009 nesouhlasí s prodejem volné bytové jednotky č. 1400/60 v budově 
č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, včetně příslušného podílu na 
společných částech budovy a pozemku p.č. 1257, k.ú. Vratislavice nad Nisou 
a ukládá starostovi připravit podklady pro zařazení této bytové jednotky do 
neprivatizovatelného majetku Statutárního města Liberec. 

 
USNESENÍ RM: Rada města dne 6.10.2009 souhlasí s doplněním seznamu nemovitostí 

vyřazených z privatizačního procesu o bytovou jednotku č. 1400/60 v budově 
č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX.  

 
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění seznamu nemovitostí vyřazených 
z privatizačního procesu o bytovou jednotku č. 1400/60 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX.  
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9. Bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR  
 
 
p.p.č.  2462 
výměra   : 827 m2 
druh pozemku  : trvalý travní porost   
ochrana   : zemědělský půdní fond 
lokalita   : ul. Východní   
vlastník   : ČR - Pozemkový fond ČR 
funkce dle platného ÚP : plochy přírody a krajiny  
 
 
 
Bezúplatný převod platí dle zákona 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby pouze pro tyto pozemky (§ 5, odst. 1): 
a) v současně zastavěném území obce 
b) v zastavitelném území obce takto vymezeném závaznou částí schválené územně plánovací 

dokumentace 
c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění 
d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce 
Pozemky podle písmene a), b) a c) určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro 
bydlení a pozemky podle písmene d) převede Pozemkový fond do vlastnictví obcí bezúplatně. 
 
 
 
Projednáno: 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 7.9.2009 

souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2462 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
který je ve vlastnictví ČR a ve správě  Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 262978 a ukládá starostovi projednat tento 
materiál v zastupitelstvu MO. 

FV - 9.9.2009 
 
USNESENÍ ZMO:  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 

16.9.2009 schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 2462 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, který je ve vlastnictví ČR a ve správě  Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978 a ukládá starostovi 
projednat tento materiál v následných orgánech.  

 
USNESENÍ RM: Rada města dne 6.10.2009 souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2462 

v k.ú. Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví ČR a ve správě  
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 
262978. 

 
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 2462 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, který je ve vlastnictví ČR a ve správě  Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Statutárního 
města Liberec, IČ: 262978. 
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10.  Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkům 
 
 

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

Bytová jednotka č. 1400/18  
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 2.2.09, ZMO 11.2.09, RM 17.2.09, RMO 5.10.09, RM 20.10.09,  
                                       ZM 29.10.09  
               
 
2. POPIS BUDOVY: 
          typ budovy:             panelová 

 

a) jednotky 
Počet jednotek celkem     : 66 
Počet nebytových jednotek    : 3 
Počet bytových jednotek     : 63  
Počet byt. jednotek vyřazených z privatizačního procesu : 4 
Počet zapl. byt. jednotek (schváleno)   : 36 
Počet zapl. byt. jednotek (ke schválení)   : 1 
Počet neprodaných bytových jednotek   : 22 

 

 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 bytové jednotky s předkupním právem nájemníka po dobu  
                                                           3 měsíců ode dne doručení nabídky  
 
 
4.   CENA:      dle znaleckého posudku č. 1277/08 ze dne 25.7.2008 zpracovaného Ing. Lubomírem    
                         Burešem (cena obvyklá v místě a čase) 

    (celá kupní cena splatná do 3 měsíců ode dne doručení nabídky) 
 
5.  TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:  29.5.2009  -  15.6.2009 

 
6.   DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:  --- 

 
7. UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI: 

 

POSTUP PRODEJE: 

8. USNESENÍ RMO:   Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 5.10.2009 
souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 1400/18 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 n.N. 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.

 Rambouskovi  
 Ivana a Jiří 

 
1400/18 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
6.5.1980 
7.4.1971 

 
687.000,- 

 
100 
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9. USNESENÍ  RM:   Rada města dne 20.10.2009 bere na vědomí prodej bytové jednotky č. 1400/18 

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 
n.N. 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.

 Rambouskovi  
 Ivana a Jiří 

 
1400/18 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
6.5.1980 
7.4.1971 

 
687.000,- 

 
100 

 
 
 
NÁVRH  USNESENÍ  ZM: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 1400/18 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 n.N. 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.

 Rambouskovi  
 Ivana a Jiří 

 
1400/18 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
6.5.1980 
7.4.1971 

 
687.000,- 

 
100 
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11. Výkup spoluvlastnického podílu pozemků 
                                               
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou       podíl pozemku p.č.  1435/2 oddělený z p.p.č. 1435  
                                                                   podíl pozemku p.č.  1436/2 oddělený z p.p.č. 1436  
 
zpracoval:    J. Jasa 
kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:     zastavěná plocha a nádvoří,  zahrada     
ochrana:      ---                                       ,   zemědělský půdní fond 
důvod předložení:          výkup pozemku  -  důvodem je záměr obce rozšířit křižovatku ul. 

Tanvaldská x ul. Rochlická 
záměr:                               převod pozemků - výkup pozemků  
využití dle územ. plánu:    plochy smíšené městské   
závazky a břemena:           ano - uložení IS - kabel pro dopravní signalizaci  - není věc. břemeno 
pronájem pozemku:             ne 
vlastník pozemků:    podíl 1618/2841 -  Statutární město Liberec, IČ 262978  
      podíl 1223/2841 -  manželé Karel a Zdeňka Houskovi, Tanvaldská 37,   
                                                                                 Liberec XXX 
zákonná úprava:                     § 588 a násl. Obč. zákoníku 
 
urbanistický obvod:            057                                                cenové pásmo/kategorie:  IV./ B     
                                                                                                                                  
cena dle interního předpisu:    560,- Kč/m2                                   koeficient K3:   1,35      
                                 
jednotková cena:                     760,- Kč/m2                                   výměra:  22,81 m2   
 
cena stanovená dohodou :  480,- Kč/m2 
 

Celková cena:             10.952,- Kč                
 
 
 
původní p.p.č. 1435 o výměře 491 m2   
dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 rozdělen na p.p.č. 1435/1 a p.p.č. 1435/2 
předmětem převodu  podíl 1223/2841 na nově vzniklé p.p.č. 1435/2 o výměře  9 m2   
 
původní p.p.č. 1436 o výměře 214 m2   
dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 rozdělen na p.p.č. 1436/1 a p.p.č. 1436/2  
předmětem převodu  podíl 1223/2841 na nově vzniklé p.p.č. 1436/2 o výměře  44 m2   
 
Cena pozemků celkem :   25.440,- Kč         53 m2  (9 m2 + 44 m2),  sazba 480,- Kč/m2    
Houskovi podíl 1223/2841 :  10.952,- Kč         
 
Cena dle znaleckého posudku č. 2269/029/2009 (E) ze dne 12.3.2009 činí 41.840,- Kč. 
  
 
Projednáno: 
Stanovisko TO - doprava:  
souhlasí s výkupem spoluvlastnického podílu o velikosti 1223/2841 na pozemcích p.č. 1435/2 a p.č. 
1436/2 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 se jedná nově 
vzniklé pozemky p.č. 1435/2 o výměře 9 m2 a p.č. 1436/2 o výměře 44 m2), za účelem realizace akce 
„Rozšíření křižovatky ul. Tanvaldská x ul. Rochlická“. 
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USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 2.3.2009 

schvaluje záměr výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 1223/2841 na 
pozemcích p.č. 1435/2 a p.č. 1436/2,  k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 
2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 se jedná nově vzniklé pozemky p.č. 1435/2 o 
výměře 9 m2 a p.č. 1436/2 o výměře 44 m2) ze SJM  Karla a Zdeňky 
Houskových, bytem Tanvaldská 37, 463 11 Liberec XXX, za cenu 480,- 
Kč/m2 s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. 
(znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.) a ukládá TOM 
informovat manžele Houskovi. 

 
USNESENÍ RMO:  Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8.6.2009 

souhlasí s výkupem spoluvlastnického podílu o velikosti 1223/2841 na 
pozemcích p.č. 1435/2 a p.č. 1436/2,  k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 
2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 se jedná nově vzniklé pozemky p.č. 1435/2 o 
výměře 9 m2 a p.č. 1436/2 o výměře 44 m2) ze SJM  Karla a Zdeňky 
Houskových, bytem Tanvaldská 37, 463 11 Liberec XXX, za celkovou cenu 
10.952,- 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 

17.6.2009  schvaluje  výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1223/2841 
na pozemcích p.č. 1435/2 a p.č. 1436/2,  k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP 
č. 2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 se jedná nově vzniklé pozemky p.č. 1435/2 
o výměře 9 m2 a p.č. 1436/2 o výměře 44 m2) ze SJM Karla a Zdeňky 
Houskových, bytem Tanvaldská 37, 463 11 Liberec XXX, za celkovou cenu 
10.952,- 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. 

 
USNESENÍ RM: Rada města dne 20.10.2009 souhlasí s výkupem spoluvlastnického podílu o 

velikosti 1223/2841 na pozemcích p.č. 1435/2 a p.č. 1436/2,  k.ú. Vratislavice 
nad Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25.1.2007 se jedná nově vzniklé 
pozemky p.č. 1435/2 o výměře 9 m2 a p.č. 1436/2 o výměře 44 m2) ze SJM 
Karla a Zdeňky Houskových, bytem Tanvaldská 37, 463 11 Liberec XXX, za 
celkovou cenu 10.952,- 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 spoluvlastnického podílu o velikosti 1223/2841 
na pozemcích p.č. 1435/2 a p.č. 1436/2,  k.ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 
25.1.2007 se jedná nově vzniklé pozemky p.č. 1435/2 o výměře 9 m2 a p.č. 1436/2 o výměře 44 m2) 
ze SJM Karla (nar. 29.12.1938) a Zdeňky (nar. 27.12.1939) Houskových, bytem Tanvaldská 37, 463 
11 Liberec XXX, za celkovou cenu 10.952,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - 
Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.).  
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