
























































































































































































































































































































































 
 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

29. 4. 2010 
 
 

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

 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
1.  Prodej pozemků 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle 

GP č. 2581-168/2009 ze dne 26.6.2009 a GP č. 2909-346/2009 ze dne 3.11.2009)  při ul. Nad 
Školou  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Jiřímu a Janě Holým, bytem Nezvalova 665, 460 
15 Liberec XV, za kupní cenu 88.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1021 při ul. Prosečská v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou,  manželům Gustavovi a Evě Novotným, bytem 1. máje 147/20, 460 02 
Liberec 3, za kupní cenu 401.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
3.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1004/1 (oddělené z p.p.č. 1004/1 dle 

GP č. 2810-4/2009 ze dne 27.2.2009)  při ul. Prosečská  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Zdeňkovi a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 236.000- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
4.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1332/2 (oddělené z p.p.č. 1332 dle GP 

č. 2916-209/2009 ze dne 11.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní 
Martině Růzhové, bytem Nad Školou 315, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 97.300,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
2. Přijetí daru pozemku 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru pozemku p.č. 2579 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, který je ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ 708 91 508, U Jezu 642/2a,  461 80 Liberec IV- 
Perštýn do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého 
posudku, náklady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel. 
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V.   MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 
 

1.  Prodej pozemků 
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                      pozemek p.č. 2689/1   
 
Zpracoval:     M. Dorníková               
Kontroloval:     P. Podlipný 
 
druh pozemku:    trvalý travní porost  
ochrana:                         zemědělský půdní fond 
důvod předložení:            prodej pozemků 
záměr:                              prodej pozemků  
využití dle územ. plánu:   plochy zahrádek a chatových osad  
závazky a břemena:         ano, ale není zapsáno v KN  - přes p.p.č. 2689/1 vede vysoké napětí 
pronájem pozemku:          ne 
privatizace dle:                 Zásad postupu při privatizaci pozemků  - výběrové řízení 
 
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:  503 m2,  110 m2 

 
základní cena:                                    88.000,- Kč  (160 x 550 = 88.000)      
náklady spojené s realizací prodeje:    8.400,- Kč         (GP + vytýčení 5.593,- Kč, 3% daň 2.808,- Kč, 

zaokrouhlení -1,- Kč) 
Celková cena:     96.400,- Kč        (p.p.č. 2689/1)  
 
základní cena:                                    80.480,- Kč  (160 x 503 = 80.480)     
náklady spojené s realizací prodeje:    8.220,- Kč         (GP + vytýčení 5.593,- Kč, 3% daň 2.580,- Kč, 

zaokrouhlení +47,- Kč) 
 

Celková cena:     88.700,- Kč         
 

 
  

 
Projednáno: 
Rada MO - 18.11.2009 - usnesení č. 965/11/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 2851-168/2009 ze dne 26.6.2009 a GP č. 2909-
346/2009 ze dne 3.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 96.400,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků, za 
předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky.  
 
 
Rada MO - 14.12.2009 - usnesení č. 1074/12/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:                                                                       
a) zrušuje své usnesení č. 965/11/2009 ze dne 18.11.2009 ve věci záměru prodeje p.p.č. 2689/1 při ul. 
Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad Nisou                                                                                              
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b) souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 2851-168/2009 ze 
dne 26.6.2009 a GP č. 2909-346/2009 ze dne 3.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, za minimální prodejní cenu 88.700,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků okolních pozemků, za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky. 
 
Rada města - 19.1.2010 - usnesení č. 13/2010 bod X. 1. 3) 
Rada města po projednání:  
a) zrušuje své usnesení č. 718/09 bod III.1.1) ze dne 1.12.2009                                                            
b) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 2851-168/2009 ze dne 
26.6.2009 a GP č. 2909-346/2009 ze dne 3.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, za minimální prodejní cenu 88.700,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků okolních pozemků, za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky. 

  
ZVEŘEJNĚNO:  5.2.2010 – 22.2.2010  (záměr prodeje p.p.č. 2689/1) 
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 12.1.2010 do 10:30. 
 
Přihlášeni k VŘ:    Obálky s přihláškami byly otevřeny na jednání rady MO dne  1.3.2010. 
 
1)  p.p.č. 2689/1   -  manželé Jiří Holý a Jana Holá, doručeno dne 22.02.2010 

-  jistina ve  výši 9.000,- Kč uhrazena na účet MO 
-  1. nabídka 88.700,- Kč 

 
 
Rada MO - 1.3.2010 - usnesení č. 158/03/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 2581-168/2009 ze dne 26.6.2009 a GP č. 2909-346/2009 ze 
dne 3.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Jiřímu a Janě Holým, 
bytem Nezvalova 665, 460 15 Liberec XV, za kupní cenu 88.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 17.3.2010 - unesení č. 51/03/2010 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 2581-168/2009 ze dne 26.6.2009 a GP č. 2909-
346/2009 ze dne 3.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Jiřímu a 
Janě Holým za kupní cenu 88.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 
2581-168/2009 ze dne 26.6.2009 a GP č. 2909-346/2009 ze dne 3.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Jiřímu a Janě Holým, bytem Nezvalova 665, 460 15 Liberec XV, 
za kupní cenu 88.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 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.  1021  
 
zpracoval:                        M. Dorníková  
kontroloval:                      P. Podlipný  
 
druh pozemku:                  zahrada  
ochrana:                            zemědělský půdní fond 
důvod předložení:             žádost 
záměr:                               prodej pozemku  
využití dle územ. plánu:    plochy bydlení čistého   
závazky a břemena:          ano  -  ochranné pásmo dráhy, přes pozemek prochází elektrické vedení, 
         v současné době je pozemek neoprávněně užíván p. Proškem  
pronájem pozemku:          ne     
privatizace dle:                  Zásad postupu při privatizaci pozemků 
 
urbanistický obvod:                063                                                 cenové pásmo/kategorie:  IV/B 
                                                                                                                                              
cena dle interního předpisu:  560,- Kč/m2      koeficient K3:   1,10 
                                                
jednotková cena:                    620,- Kč/m2      výměra:  993 m2  

 
základní cena:                           615.660,- Kč              
náklady spojené s realizací prodeje:      21.340,- Kč     (ZP 2.023,-Kč, daň 18.600,-Kč, zaokrouhlení 
+717,-Kč) 
 
Celková cena:         637.000,- Kč 
   
Rada MO dne 7.9.2009 z důvodu dlouhodobého nezájmu o koupi snížila cenu o 30% 
 
Celková cena:         445.900,- Kč 
 
Rada MO dne 1.12.2009 z důvodu dlouhodobého nezájmu o koupi snížila cenu o 10% 
 

Celková cena:     401.300,- Kč 
 
 
 
 
Projednáno: 
Rada MO - 8.6.2009 - usnesení č. 500/06/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí  se záměrem prodeje 
p.p.č. 1021 při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 637.000,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 
 
ZVEŘEJNĚNO: 20.7.2009 - 10.8.2009   (V termínu zveřejnění nikdo nepodal přihlášku k VŘ.) 
 
 
Rada MO - 7.9.2009 – usnesení č. 638/09/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a)  zrušuje své usnesení č. 500/06/2009 ze dne 8.6.2009 
b)  souhlasí  se záměrem prodeje p.p.č. 1021 při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou 

výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 30 %, tedy ve výši 445.900,- Kč 
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Rada města - 15.9.2009 – usnesení č. 514/09 bod XII.1.2) 
Rada města po projednání: 
a)  zrušuje své usnesení č. 357/09 bod IX.3.1)  ze dne 16.6.2009 
b) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1021 při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou  
výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 30 %, tedy ve výši 445.900,- Kč 
 
ZVEŘEJNĚNO: 9.10.2009 - 26.10.2009    (V termínu zveřejnění nikdo nepodal přihlášku k VŘ.) 
 
Rada MO – 1.12.2009 - Usnesení č. 1009/12/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) zrušuje své usnesení č. 683/09/2009 ze dne 7.9.2009 týkající se záměru prodeje p.p.č. 1021 
b) souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 1021 při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou 
výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 10%, tedy ve výši 401.300, Kč 
 
Rada města - 19.1.2010 – Usnesení č. 13/2010 bod X.1.2) 
Rada města po projednání:  
a) zrušuje své usnesení č. 514/09 bod XII.1.2) ze dne 15. 9. 2009, 
b) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1021 při ul. Prosečská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou 
výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 10 %, tedy ve výši 401.300,- Kč. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  5.2.2010 – 22.2.2010  (záměr prodeje p.p.č. 2689/1) 
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 12.1.2010 do 10:30. 
 
Přihlášeni k VŘ:    Obálky s přihláškami byly otevřeny na jednání rady MO dne  1.3.2010. 
 
1) p.p.č. 1021       -  manželé Gustav Novotný a Eva Novotná, doručeno dne 22.02.2010 

-  jistina ve  výši 40.000,- Kč uhrazena na účet MO 
-  1. nabídka 401.400,- Kč 

 
 
Rada MO - 1.3.2010 - Usnesení č. 159/03/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1021 při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Gustavovi a Evě Novotným, bytem 1. 
máje 147/20, 460 02 Liberec 3, za kupní cenu 401.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a 
ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 17.3.2010 - usnesení č. 52/03/2010 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1021 při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou,  manželům Gustavovi a Evě Novotným za 
kupní cenu 401.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1021 při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou,  manželům Gustavovi a Evě Novotným, bytem 1. máje 147/20, 460 02 Liberec 3, za kupní 
cenu 401.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 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. 1004/1   
 
zpracoval:                        M. Dorníková  
kontroloval:                      P. Podlipný  
 
druh pozemku:                 trvalý travní porost  
ochrana:                           zemědělský půdní fond 
důvod předložení:            prodej pozemku  
záměr:                              prodej pozemku  
využití dle územ. plánu:    plochy bydlení čistého  
závazky a břemena:         ano - věcné břemeno (vstup a oprava kanalizace přes p.p.č. 1004 ve  
                                                                           prospěch domu č.p. 636) 
                                                - část p.p.č. 1004 je zasažena vodovodem a kanalizací  
pronájem pozemku:          ano       510 m2 - manželé Hudcovi - od 1.1.2000, doba neurčitá, zahrádka 
         154 m2 - manželé Rokoští - od 1.6.2000, doba neurčitá, zahrádka                          
privatizace dle:                 Zásad postupu při privatizaci pozemků 
 
urbanistický obvod:           063                                                    cenové pásmo/kategorie:  IV. / B 
                                                                                                                                              
cena dle interního předpisu:  560,- Kč/m2      koeficient K3:   1,10 
                                                
jednotková cena:                   610,- Kč/m2     výměra:  529 m2 
                            (dle GP č. 2810-4/2009 se z p.p.č. 1004 odděluje p.p.č. 1004/1 o výměře 529 m2 ) 
 
základní cena:                                  322.690,- Kč   (529 x 610 = 322.690) 
náklady spojené s realizací prodeje:    14.510,- Kč    (GP 4.641,-Kč, daň 3% 9.822,-Kč , zaokrouhlení + 47,-Kč) 
 
Cena dle znaleckého posudku č. 03g/3132/2009 ze dne 5.6.2009, zpracovaného panem Petrem 
Brezarem, činí 300.000,- Kč (obvyklá cena). 
 
Celková cena:       337.200,- Kč 
 
Rada MO dne 1.12.2009 z důvodu dlouhodobého nezájmu snížila kupní cenu o 30% 
 

Celková cena:       236.000,- Kč 
 
 
 
 
Projednáno: 
Rada MO – 5.10.2009 - usnesení č. 831/10/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 1004/1 o výměře 529 m2, oddělené z p.p.č. 1004 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27.2.2009, při ul. 
Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 337.200,- Kč, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemků, za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky. 
 
Rada města – 20.10.2009 – usnesení č. 613/09 bod IX.1.1) 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1004/1 o výměře 529 m2, oddělené z p.p.č. 
1004 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27.2.2009, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 337.200,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemků, 
za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky.  
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TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ:   13.11.2009 - 30.11.2009 
 
Rada MO – 1.12.2009 - usnesení č. 1008/12/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) zrušuje své usnesení č. 831/10/2009 ze dne 5.10.2009 týkající se záměru prodeje p.p.č. 1004/1 
b) souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 1004/1 o výměře 529 m2, oddělené z p.p.č. 1004 dle GP č. 
2810-4/2009 ze dne 27.2.2009, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového 
řízení s právem přednosti nájemce, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 236.000,- Kč 
 
Rada města  – 19.1.2010 - usnesení č. 13/2010 bod X.1.1) 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) zrušuje své usnesení č. 831/10/2009 ze dne 5.10.2009 týkající se záměru prodeje p.p.č. 1004/1 
b) souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 1004/1 o výměře 529 m2, oddělené z p.p.č. 1004 dle GP č. 
2810-4/2009 ze dne 27.2.2009, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového 
řízení s právem přednosti nájemce, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 236.000,- Kč 
 
ZVEŘEJNĚNO:  5.2.2010 – 22.2.2010  (záměr prodeje p.p.č. 2689/1) 
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 12.1.2010 do 10:30. 
 
Přihlášeni k VŘ:    Obálky s přihláškami byly otevřeny na jednání rady MO dne  1.3.2010. 
 
1) p.p.č. 1004/1 -  manželé Zdeněk Hudec a Eva Hudcová, doručeno dne 15.02.2010 

-  jistina ve výši  23.600,- Kč uhrazena na účet MO 
-  1. nabídka 236.000,- Kč 
 

 
Rada MO - 1.3.2010 - usnesení č. 160/03/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1004/1 (oddělené z p.p.č. 1004/1 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27.2.2009)  při ul. Prosečská  v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 236.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat 
tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 17.3.2010 - usnesení č. 53/03/2010 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1004/1 (oddělené z p.p.č. 1004/1 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27.2.2009)  při ul. Prosečská  
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým za kupní cenu 236.000- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v následných orgánech. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1004/1 (oddělené z p.p.č. 1004/1 dle GP č. 
2810-4/2009 ze dne 27.2.2009)  při ul. Prosečská  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi 
a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 236.000- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 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. 1332/2  
 
zpracoval:                        M. Dorníková  
kontroloval:                      P. Podlipný  
 
druh pozemku:                 zahrada      
ochrana:                           zemědělský půdní fond 
důvod předložení:            žádost - prodej pozemku 
záměr:                              prodej pozemku  
využití dle územ. plánu:    plochy bydlení městského   
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:   1,30                                                
jednotková cena:                   160,- Kč/m2     výměra:   572 m2 
 
cena stanovená radou MO:    500,- Kč/m2 
 
 
základní cena:                                 91.520,- Kč   (160  x 572  = 91.520) 
náklady spojené s realizací prodeje:   5.780,- Kč   (GP 2.975,- Kč,  daň 3% 2.835,- Kč,  zaokrouhlení  -30,Kč) 
   

Celková cena:                   97.300,- Kč    
 
 
 
 
Projednáno: 
Rada MO  - 7.9.2009 - usnesení č. 695/09/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 1332 při ul. Nad Školou v k.ú. Vratislavice nad Nisou za prodejní cenu  500,- Kč/m2 + náklady 
prodeje a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení části p.p.č. 1332 (dle požadavku rady MO) a dále 
ukládá TOM po zpracování GP předložit materiál k projednání radě MO. 
 
Rada MO  - 14.12.2009 - usnesení č. 1065/12/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 1332/2 o výměře 572 m2, oddělené z p.p.č. 1332 dle GP č. 2916-209/2009 ze dne 11.11.2009,  
při ul. Nad Školou v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 97.300,- Kč, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka objektu č.p. 315. 
 
Rada města  - 19.1.2010 - usnesení č. 13/2010 bod X.1.5) 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1332/2 o výměře 572 m2, oddělené z p.p.č. 
1332 dle GP č. 2916-209/2009 ze dne 11.11.2009,  při ul. Nad Školou v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
za minimální prodejní cenu 97.300,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
objektu č.p. 315. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  5.2.2010 – 22.2.2010  (záměr prodeje p.p.č. 2689/1) 
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 12.1.2010 do 10:30. 
 



 
  

- 18 -

Přihlášeni k VŘ:    Obálky s přihláškami byly otevřeny na jednání rady MO dne  1.3.2010. 
 

1) p.p.č. 2361 -  paní Martina Růzhová, doručeno dne 18.02.2010 
-  jistina ve výši  10.000,- Kč uhrazena na účet MO 
-  1. nabídka 97.300,- Kč 
 
 

Rada MO - 1.3.2010 – usnesení č. 162/03/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1332/2 (oddělené z p.p.č. 1332 dle GP č. 2916-209/2009 ze dne 11.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, paní Martině Různivé, bytem Nad Školou 315, 463 11 Liberec XXX, za kupní 
cenu 97.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 17.3.2010 - usnesení č. 54/03/2010 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1332/2 (oddělené z p.p.č. 1332 dle GP č. 2916-209/2009 ze dne 11.11.2009)  při ul. Nad Školou  
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Martině Růzhové za kupní cenu 97.300,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1332/2 (oddělené z p.p.č. 1332 dle GP č. 
2916-209/2009 ze dne 11.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Martině 
Růzhové, bytem Nad Školou 315, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 97.300,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 
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2. Přijetí daru pozemku 
 
zpracoval:                        M. Dorníková  
kontroloval:                      P. Podlipný  

 
 
Důvodová zpráva:  
Dne 9.9.2009 jsme obdrželi od Libereckého kraje žádost (viz příloha) o vyjádření k převodu p.p.č. 
2579 v k.ú. Vratislavice n.N. 
 
 
 
 
 
Projednáno: 
Rada MO – 5.10.2009 – usnesení č. 836/10/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijetím daru 
pozemku p.č. 2579 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ 708 
91 508, U Jezu 642/2a,  461 80 Liberec IV- Perštýn do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 
262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí nabyvatel a ukládá starostovi zahájit jednání s Libereckým krajem.  
 
Zastupitelstvo MO – 17.3.2010 - usnesení č. 57/03/2010 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přijetí 
daru pozemku p.č. 2579 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ 
708 91 508, U Jezu 642/2a,  461 80 Liberec IV- Perštýn do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 
262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí nabyvatel a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v následných orgánech.  
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru pozemku p.č. 2579 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, který je ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ 708 91 508, U Jezu 642/2a,  461 80 Liberec IV- 
Perštýn do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého 
posudku, náklady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
 



 
  

- 23 -



 
  

- 24 -

 
 
 

 
 


	1. Majetkoprávní operace - 1. část.pdf
	1. Majetkoprávní operace - 2. část
	1. Majetkoprávní operace - 3. část
	1. Majetkoprávní operace - 4. část
	vratislavice na web
	základní cena:                                    88.000,- Kč  (160 x 550 = 88.000)     
	Celková cena:     96.400,- Kč        (p.p.č. 2689/1) 
	základní cena:                                    80.480,- Kč  (160 x 503 = 80.480)    
	Celková cena:     88.700,- Kč        
	Celková cena:         637.000,- Kč
	Celková cena:         445.900,- Kč
	Celková cena:     401.300,- Kč
	Celková cena:       337.200,- Kč
	Celková cena:       236.000,- Kč
	Rada města – 20.10.2009 – usnesení č. 613/09 bod IX.1.1)
	Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1004/1 o výměře 529 m2, oddělené z p.p.č. 1004 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27.2.2009, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 337.200,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemků, za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky. 
	základní cena:                                 91.520,- Kč   (160  x 572  = 91.520)
	Celková cena:                   97.300,- Kč   


