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Bod pořadu jednání:        
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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

24. 6. 2010 
 
 

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

 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
1.  Prodej pozemků 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/8 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle 

GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
paní Jiřině Pelcové, bytem Zásada 121, 468 25 Zásada, za kupní cenu 1,291.600,- 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. 2113/9 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle 

GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Kurtovi a Šárce Malinovým, bytem Olbrachtova 620, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 
1,293.200,- 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. 2113/10 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle 

GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Františkovi a Daně Černým, bytem Pod Skalkou 1245, 463 11 Liberec 30, za kupní 
cenu 1,343.000,- 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. 2113/16 a 2098/4 (oddělené z p.p.č. 

2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, paní Drahomíře Eichlerové, bytem Na Žižkově 129/4, 463 43 Český Dub IV, za kupní 
cenu 1,217.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
5.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/17 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle 

GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
panu Martinu Lebedovi, bytem Lipová 595/5, 460 01 Liberec 4, za kupní cenu 1,277.700,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  



6.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií  
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Haně Vackovým, bytem Za Drogerií 661, 
463 11 Liberec 30, za kupní cenu 1,250.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
7.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle 

GP č. 2917-210/2009 ze dne 10.11.2009)  při ul. U Cihelny  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Miroslavovi a Petře Lhotákovým, bytem U Cihelny 1434, 463 11  Liberec 30, za kupní 
cenu 20.370,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
 
2. Prodej nebytových objektů 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej objektu č.p. 1126, ul Májová, Liberec XXX 

na p.p.č. 1541/2 s příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle 
GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě ADDAT s.r.o., IČ: 
60277645, sídlem U Krematoria 24/551, 460 01 Liberec IV, zastoupené jednatelem Ing. Petrem 
Lajtkepem, za kupní cenu 3,841.000,- 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 bývalého areálu Technického střediska ve 

Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 
1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou panu Rostislavu Prevužňákovi, bytem Střevelná 32, 468 22  Železný Brod, za kupní cenu 
5,520.000,- Kč, se splatností 3,000.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a doplatkem kupní 
ceny formou měsíčních splátek ve výši 70.000,- Kč do 3 let od podpisu smlouvy.  

 
 
3. Odstoupení od smlouvy 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje odstoupení od kupní smlouvy č. 6100/2008/8490 ze dne 7.4.2008 v souladu s čl. VI. 

Smlouvy 
2. schvaluje způsob vzájemného vyrovnání formou: 

a) souhlasného prohlášení o zániku vlastnického práva spol. PROCTUS 4 s.r.o. 
b) dohody o vrácení kupní ceny 
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V.   MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

1.  Prodej pozemků 
 

1., 2., 3., 4., 5.  PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou         p.p.č. 2113/8, 2113/9, 2113/10, 2113/16 + 2098/4, 2113/17    
(oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)                                           
zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zahrada, trvalý travní porost 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého     
závazky a břemena  :  ne  
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  061                      cenové pásmo / kategorie: III. / B  
cena dle interního předpisu :  880,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,20         
jednotková cena   :  1056,- Kč/m2           
cena určená Radou MO  :  1500,- Kč/m2          
  
1) p.p.č. 2113/8    : výměra: 836 m2 
základní cena   :  1,254.000,- Kč       
náklady spojené s realizací :       37.600,- Kč                (daň 3% 37.620,- Kč,  zaokrouhlení - 20,-Kč) 
prodejní cena   : 1.291. 600,- Kč  
Celková cena   :  1,291.600,- Kč 
 
2) p.p.č. 2113/9    : výměra: 837 m2 
základní cena   :  1,255.500,- Kč       
náklady spojené s realizací :       37.700,- Kč                (daň 3% 37.665,- Kč,  zaokrouhlení + 35,-Kč) 
prodejní cena   : 1.293. 200,- Kč  
Celková cena   :  1,293.200,- Kč 
 
3) p.p.č. 2113/10    : výměra: 868 m2 
základní cena   :  1,302.000,- Kč       
náklady spojené s realizací :       39.100,- Kč                (daň 3% 39.060,- Kč,  zaokrouhlení + 40,-Kč) 
prodejní cena   :  1,341.100,- Kč  
Celková cena   :  1,341.100,- Kč 
 
4) p.p.č. 2113/16 + 2098/4   : výměra: 788 m2 
základní cena   :  1,182.000,- Kč       
náklady spojené s realizací :       35.500,- Kč                (daň 3% 35.460,- Kč,  zaokrouhlení + 40,-Kč) 
prodejní cena   :  1,217.500,- Kč  
Celková cena   :  1,217.500,- Kč 
 
5) p.p.č. 2113/17    : výměra: 827 m2 
základní cena   :  1,240.500,- Kč       
náklady spojené s realizací :       37.200,- Kč                (daň 3% 37.215,- Kč,  zaokrouhlení - 15,-Kč) 
prodejní cena   :  1,277.700,- Kč  
Celková cena   :  1,277.700,- Kč 
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Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou nabízí pozemkové parcely pro individuální výstavbu 
rodinných domů v zajímavé lokalitě. Je připravený geometrický plán pro rozdělení pozemků 
s oddělením jednotlivých pozemkových parcel nabízených k prodeji. Z finančních prostředků získaných 
z prodeje vybuduje a garantuje výstavbu inženýrských sítí a účelové komunikace dle geometrického 
plánu.Výstavba inženýrských sítí by byla zahájena po prodeji cca 4-5 pozemkových parcel.  
Tento navržený záměr nabízí zájemcům o pozemky garanci , že na nich bude realizována individuální 
výstavba rodinných domů. Důvodem je skutečnost, že jsou připravovány v katastrálním území projekty 
na výstavbu bytových komplexů v řádu cca 1200 bytů.    
Dle provedených kalkulací a odborných analýz je nákladová cena za vybudování IS v celém 
projektu vyčíslena na částku 450,- Kč/m2  o celkovém investičním nákladu 3.100,- tis Kč. Obec se 
zaváže k vybudování IS do 2,5 roku od zveřejnění záměru prodeje, tím pádem bude obec  
financovat výstavbu IS až z prodeje pozemků a nikoli z navýšení rozpočtu. Obec má přímý vliv co 
investoři na pozemcích mohou vystavět, protože nastaví tzv. Rozhodnutí o využitelnosti území což 
v praxi například znamená přesnou výšku domu, tvar střechy, kde bude umístěna garáž, zastavěnou 
plochu atd.. Jedině tímto způsobem prodeje spojeným s vybudováním IS se dá předejít případným 
sporům a problémům  budoucích majitelů pozemků spjatých s finančním vypořádáním vybudování 
IS z vlastních tedy jejich zdrojů. 
 
Jedná se o náklady : 

- komunikace – 1239 m2  
- vodovod – 210 bm 
- dešťová kanalizace – 210 bm 
- splašková kanalizace – 210 bm 
- plyn – 210 bm 
- dopravní značení 
- veřejné osvětlení 

celková cena IS – 450 Kč / m2  
 
Městský obvod zajistí : 

- geodemetrický plán rozdělení pozemkových parcel 
- vydání územního rozhodnutí k dělení pozemků 
- DUR inženýrských sítí vč. vydání územního rozhodnutí 
- DSP inženýrských sítí vč. vydání stavebního povolení 
- realizace 
- kolaudace 

 
 
Projednáno: 
Rada MO – 15.3.2010 - usnesení č. 210/03/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2113/8 o výměře 836 m2, p.p.č. 2113/9 o výměře 837 m2, p.p.č. 2113/10 o výměře 868 m2, p.p.č. 
2113/11 o výměře 813 m2, p.p.č. 2113/14 vč. p.p.č. 2098/2 a 2102/2 o výměře 881 m2, p.p.č. 2113/15 
vč. p.p.č. 2098/5 a 2098/6 o výměře 828 m2, p.p.č. 2113/16 vč. p.p.č 2098/4 o výměře 788 m2, p.p.č. 
2113/17 o výměře 827 m2, p.p.č. 2113/18 o výměře 924 m2 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-
39/2010 ze dne 4.3.2010) při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 1.500,- Kč/ m2, formou výběrového řízení. 
 
Rada města – 6.4.2010 - usnesení č. 197/2010 bod VII.1.5. 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2113/8 o výměře 836 m2, p.p.č. 2113/9 
o výměře 837 m2, p.p.č. 2113/10 o výměře 868 m2, p.p.č. 2113/11 o výměře 813 m2, p.p.č. 2113/14 vč. 
p.p.č. 2098/2 a 2102/2 o výměře 881 m2, p.p.č. 2113/15 vč. p.p.č. 2098/5 a 2098/6 o výměře 828 m2, 
p.p.č. 2113/16 vč. p.p.č 2098/4 o výměře 788 m2, p.p.č. 2113/17 o výměře 827 m2, p.p.č. 2113/18 o 
výměře 924 m2 (oddělené od p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010) při ul. Tanvaldská 
a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 1.500,- Kč/ m2, formou výběrového 
řízení. 
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ZVEŘEJNĚNO:  14.4.2010 – 30.4.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 30.4.2010 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:    Obálky s přihláškami byly otevřeny na jednání rady MO dne  3.5.2010. 
 
1)  p.p.č. 2113/8   -  paní Jiřina Pelcová (jistina ve  výši 130.000,- Kč uhrazena na účet MO) 

          -  1. nabídka 1,291.600,- Kč 
 
2)  p.p.č. 2113/9   -  manželé Kurt a Šárka Malinovi (jistina ve  výši 130.000,- Kč uhrazena na účet MO) 

          -  1. nabídka 1,293.200,- Kč 
 
3)  p.p.č. 2113/10   -  manželé František a Dana Černí  (jistina ve  výši 135.000,- Kč uhrazena na účet MO) 

            -  1. nabídka 1,343.000,- Kč 
 
4) p.p.č. 2113/16+2098/4 - paní Drahomíra Eichlerová (jistina ve  výši 122.000,- Kč uhrazena na účet MO) 

             -  1. nabídka 1,217.500,- Kč 
 
5)  p.p.č. 2113/17   -  pan Martin Lebeda (jistina ve  výši 128.000,- Kč uhrazena na účet MO) 

      -  1. nabídka 1,277.700,- Kč 
 
Rada MO – 3.5.2010 - usnesení č. 368/05/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/8 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 
4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Jiřině Pelcové, bytem Zásada 
121, 468 25 Zásada, za kupní cenu 1,291.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec,  
b) souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/9 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 
4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Kurtovi a Šárce 
Malinovým, bytem Olbrachtova 620, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 1,293.200,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec, 
c) souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/10 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 
4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Františkovi a Daně 
Černým, bytem Pod Skalkou 1245, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 1,343.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec,  
d) souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/16 a 2098/4 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze 
dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Drahomíře Eichlerové, 
bytem Na Žižkově 129/4, 463 43 Český Dub IV, za kupní cenu 1,217.500,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec  
e) souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/17 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 
4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Martinu Lebedovi, bytem 
Lipová 595/5, 460 01 Liberec 4, za kupní cenu 1,277.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec  
a ukládá starostovi projednat tyto majetkoprávní operace v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 19.5.2010 – usnesení č. 101/05/2010   
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) schvaluje prodej p.p.č. 2113/8 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  
při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Jiřině Pelcové, bytem Zásada 121, 468 
25 Zásada, za kupní cenu 1,291.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec,  
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b) schvaluje prodej p.p.č. 2113/9 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  
při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Kurtovi a Šárce Malinovým, 
bytem Olbrachtova 620, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 1,293.200,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec, 
c) schvaluje prodej p.p.č. 2113/10 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  
při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Františkovi a Daně Černým, 
bytem Pod Skalkou 1245, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 1,343.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec,  
d) schvaluje prodej p.p.č. 2113/16 a 2098/4 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 
4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Drahomíře Eichlerové, 
bytem Na Žižkově 129/4, 463 43 Český Dub IV, za kupní cenu 1,217.500,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec  
e) schvaluje prodej p.p.č. 2113/17 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  
při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Martinu Lebedovi, bytem Lipová 
595/5, 460 01 Liberec 4, za kupní cenu 1,277.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec  
a ukládá starostovi projednat tyto majetkoprávní operace v následných orgánech. 
 
Rada města – 1.6.2010 - usnesení č. 352/2010 bod XI.1. 
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/8 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 

2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní 
Jiřině Pelcové, bytem Zásada 121, 468 25 Zásada, za kupní cenu 1,291.600,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 

 
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/9 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 

2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Kurtovi a Šárce Malinovým, bytem Olbrachtova 620, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 
1,293.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
3.  Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/10 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 

2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Františkovi a Daně Černým, bytem Pod Skalkou 1245, 463 11 Liberec 30, za kupní 
cenu 1,343.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
4.  Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/16 a 2098/4 (oddělené z p.p.č. 2113/1 

dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, paní Drahomíře Eichlerové, bytem Na Žižkově 129/4, 463 43 Český Dub IV, za kupní cenu 
1,217.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
5.  Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/17 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 

2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Martinu Lebedovi, bytem Lipová 595/5, 460 01 Liberec 4, za kupní cenu 1,277.700,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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Návrhy usnesení: 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/8 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle 

GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
paní Jiřině Pelcové, bytem Zásada 121, 468 25 Zásada, za kupní cenu 1,291.600,- 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. 2113/9 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle 

GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Kurtovi a Šárce Malinovým, bytem Olbrachtova 620, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 
1,293.200,- 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. 2113/10 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle 

GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Františkovi a Daně Černým, bytem Pod Skalkou 1245, 463 11 Liberec 30, za kupní 
cenu 1,343.000,- 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. 2113/16 a 2098/4 (oddělené z p.p.č. 

2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, paní Drahomíře Eichlerové, bytem Na Žižkově 129/4, 463 43 Český Dub IV, za kupní 
cenu 1,217.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
5.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/17 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle 

GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
panu Martinu Lebedovi, bytem Lipová 595/5, 460 01 Liberec 4, za kupní cenu 1,277.700,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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6.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                     pozemek p.č.  456/2, 457/1     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zahrada  
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého + ostatní městská zeleň (část pozemku       
                                                       se nachází v záplavovém území) 
závazky a břemena  :  ano - přes pozemek vede kanalizace a vrchní vedení VN     
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  058                      cenové pásmo / kategorie: IV. / B + D 
cena dle interního předpisu :  560,- Kč/m2 + 140,- Kč/m2   koeficient K3 : 1,30         
jednotková cena   :  730,- Kč/m2 + 180,- Kč/m2        výměra: (3688 + 109 = 3797 m2) 
základní cena   :  1,727.635,- Kč      (1898,5 x 730=1,385.905,-  +  1898,5 x 180=341.730,-)   
náklady spojené s realizací :   51.865,- Kč         (daň 3% = 51.831,- Kč,  zaokrouhlení + 34,- Kč) 
 
Celková cena  :  1,779.500,- Kč 
 
Z důvodu dlouhodobého nezájmu snížila Rada MO cenu o 30% 
 
Celková cena  :  1,245.650,- Kč    
 
 
Projednáno: 
Rada MO – 1.2.2010 - usnesení č. 88/02/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 457/1 a p.p.č. 456/2 při ul. Za Drogerií v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
1,779.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 
 
Rada města – 16.2.2010 - usnesení č. 79/2010 bod VII.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 457/1 a p.p.č. 456/2 při ul. Za Drogerií, v k. 
ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 1,779.500,- Kč, formou výběrového řízení s 
právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  26.2.2010 – 15.3.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 15.3.2010 do 10:30. 
(K VŘ se nikdo nepřihlásil.) 
 
Rada MO – 15.3.2010 - usnesení č. 213/03/2010  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení 
s předností vlastníků okolních pozemků, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 1,245.650,-
Kč. 
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Rada města – 6.4.2010 - usnesení č. 197/2010 bod VII.1.4. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií  v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s předností vlastníků okolních pozemků, za 
sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 1,245.650,-Kč. 
 
 
ZVEŘEJNĚNO:  16.4.2010 – 3.5.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 3.5.2010 do 10:30. 
 
Přihlášeni k VŘ:    Obálka byla otevřena na jednání rady MO dne  3.5.2010. 
 
1)  -  manželé Vítězslav a Hana Vackovi 
     -  jistina ve  výši 125.000,- Kč uhrazena na účet MO 
     -  1. nabídka 1,250.000,- Kč 
 
 
Rada MO – 3.5.2010 - usnesení č. 373/05/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Haně 
Vackovým, bytem Za Drogerií 661, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 1,250.000,- 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 – 19.5.2010 – usnesení č. 102/05/2010   
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Haně 
Vackovým, bytem Za Drogerií 661, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 1,250.000,- 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. 
 
Rada města – 1.6.2010 - usnesení č. 352/2010 bod XI.1.6 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií  v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Haně Vackovým, bytem Za Drogerií 661, 463 11 
Liberec 30, za kupní cenu 1,250.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií  v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Haně Vackovým, bytem Za Drogerií 661, 463 11 
Liberec 30, za kupní cenu 1,250.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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7. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                               pozemek p.č.  1851/55   
zpracoval:                        M. Dorníková – referentka TOM 
kontroloval:                      P. Podlipný – vedoucí TO 
 
druh pozemku:                 ostatní plocha / dobývací prostor     
ochrana:                            --- 
důvod předložení:            žádost 
záměr:                              prodej pozemku  
využití dle územ. plánu:    plochy urbanizované zeleně  -  ostatní městská zeleň  
závazky a břemena:        ano - věcné břemeno v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1888-

296/2002 pro Severočeskou energetiku, a.s., IČ: 499 03 179, k  p.p.č. 
1626/1 a 1851/17 v k.ú. Vratislavice n.N. Dle Smlouvy o zřízení věcného 
břemene úplatného ze dne 6.1.2003  se břemeno týká strpění uložení NN 
kabelu, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1626/1 a 1851/17 v k.ú. 
Vratislavice n.N., a to po dobu trvání stavby v rozsahu 94 m2.  

pronájem pozemku:          ne 
              
privatizace dle:                  Zásad postupu při privatizaci pozemků 
urbanistický obvod:           059                                                    cenové pásmo/kategorie:  IV. / C                                   
cena dle interního předpisu:  280,- Kč/m2      koeficient K3:   1,40                                               
jednotková cena:                    390,- Kč/m2     výměra:  57 m2  
základní cena:                            22.230,- Kč        (390 x 57 = 22.230,- Kč)       
náklady spojené s realizací prodeje:      6.870,- Kč  (GP  5.950,- Kč, 3% daň 846,- Kč, +74,- Kč zaokrouhlení) 
       
 
Celková cena:    29.100 ,- Kč 
 
Z důvodu dlouhodobého nezájmu snížila Rada MO prodejní cenu o 30%. 
 
Celková cena:    20.370 ,- Kč 
 
   
 
 
Projednáno: 
Rada MO - 10.8.2009 – usnesení č. 679/09/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 1851/17 při ul. U Cihelny v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 390,- Kč/m2 + náklady 
prodeje a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení části p.p.č. 1851/17 při ul. U Cihelny v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou (dle požadavku rady MO) a dále ukládá TOM po zpracování GP předložit 
materiál k projednání radě MO. 
 
Rada MO - 14.12.2009 - usnesení č. 1064/12/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 1851/55 o výměře 57 m2, oddělené z p.p.č. 1851/17  dle GP č. 2917-210/2009 ze dne 
10.11.2009,  při ul. U Cihelny v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 29.100,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 
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Rada města - 19.1.2010 - usnesení č. 13/2010 bod X.1.4) 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1851/55 o výměře 57 m2, oddělené z p.p.č. 
1851/17  dle GP č. 2917-210/2009 ze dne 10.11.2009,  při ul. U Cihelny v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
za minimální prodejní cenu 29.100,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 
okolních pozemků. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  5.2.2010 – 22.2.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 12.1.2010 do 10:30. 
K VŘ se nikdo nepřihlásil. 
 
Rada MO – 1.3.2010 - usnesení č. 161/03/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem  prodeje 
p.p.č. 1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle GP č. 2917-210/2009 ze dne 10.11.2009)  při ul. U 
Cihelny  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 
okolních pozemků, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 20.370,- Kč. 
 
Rada města - 16.3.2010 - usnesení č. 139/2010 bod V.1. 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem  prodeje p.p.č. 1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle 
GP č. 2917-210/2009 ze dne 10.11.2009)  při ul. U Cihelny  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou 
výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 20.370,- Kč. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  31.3.2010 – 16.4.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 16.4.2010 do 10:30. 
 
Přihlášeni k VŘ:    Obálka byla otevřena na jednání rady MO dne  19.4.2010. 
 
1)  -  manželé Miroslav a Petra Lhotákovi 
     -  jistina ve  výši 3.000,- Kč uhrazena na účet MO 
     -  1. nabídka 20.370,- Kč 
 
 
Rada MO – 19.4.2010 - usnesení č. 325/04/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle GP č. 2917-210/2009 ze dne 10.11.2009)  při ul. U Cihelny  
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Miroslavovi a Petře Lhotákovým, bytem U Cihelny 1434, 
463 11  Liberec 30, za kupní cenu 20.370,- 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 – 19.5.2010 – usnesení č. 103/05/2010   
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle GP č. 2917-210/2009 ze dne 10.11.2009)  při ul. U 
Cihelny  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Miroslavovi a Petře Lhotákovým, bytem U Cihelny 
1434, 463 11  Liberec 30, za kupní cenu 20.370,- 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. 
 
Rada města – 1.6.2010 - usnesení č. 352/2010 bod XI.1.7 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle GP č. 
2917-210/2009 ze dne 10.11.2009)  při ul. U Cihelny  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Miroslavovi a Petře Lhotákovým, bytem U Cihelny 1434, 463 11  Liberec 30, za kupní cenu 20.370,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle GP 
č. 2917-210/2009 ze dne 10.11.2009)  při ul. U Cihelny  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Miroslavovi a Petře Lhotákovým, bytem U Cihelny 1434, 463 11  Liberec 30, za kupní cenu 20.370,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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2.  Prodej nebytových objektů 
 

PRODEJ BUDOV 
1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -   PRŮVODNÍ LIST 

Zpracoval:            M. Dorníková  
Kontroloval:         P. Podlipný   
 
1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ: 
     a) adresa budovy:   Májová 1126,  Liberec XXX   
     b) stavební pozemek:  1541/2                              k.ú.  Vratislavice nad Nisou  
     c) pozemky související:  1541/3    
         (oddělený z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) 
 
využití dle územ. plánu:  plochy veřejné vybavenosti - OS - obchodní zařízení, služby 
Privatizace dle:    Zásad postupu při privatizaci nemovitostí  (§38), forma – Výběrové řízení 
             
2. POPIS BUDOVY: 
     a) bytové jednotky:    ---                                                    
     b) nebytové prostory:      

c) technický stav:  
Jedná se o jednopodlažní, převážně montovaný objekt s nosnou žb. skeletovou konstrukcí a 
částečným podílem nosných zděných konstrukcí s plochou střechou. 
Objekt je situovaný v partii křižovatky ul. Májová a Kapraďová s hlavním vstupem z ul. Májové 
a se zásobovací rampou a přístupem pro zásobování z ul. Kapraďové. 
Dispozičně konstruovaný a dosud využívaný jako prodejna se skladovým, administrativním, 
sociálním a technickým zázemím. 
Dispozice: prodejna 244,05 m2,  sklad 22,45 m2, chladírna 5,35 m2, chladírna 16,64 m2, sklad 
7,73 m2, místnost vedoucího 7,74 m2, sklad 20,54 m2, sklad 10,87 m2, chodba 108,15 m2, sklad 
78,50 m2, kancelář 9,60 m2, sklad 5,29 m2, umývárna 11,05 m2, sklad 21,92 m2, umývárna 2,32 
m2, WC + umývárna 4,11 m2, WC 2,86 m2, šatna 4,35 m2, umývárna 6,27 m2, šatna 6,55 m2, 
umývárna 7,46 m2, kancelář 12,72 m2, uzávěr vody + umývárna 9,03 m2, WC 3,21 m2, chodba 
8,13 m2, tech.místnost 8,05 m2. Celková podlahová plocha činí: 652,49 m2. 
Uvažované původní stáří činí cca 40 let. Objekt je průběžně a pravidelně udržován, v rámci 
posledního využití proběhla mj. rekonstrukce vytápění a ohřevu TUV. Vizuálně nebyly 
s výjimkou lokálních průsaků na stropním podhledu zjištěny významné poruchy dílčích PDŽ a 
PKŽ. 
Objekt je v plném rozsahu napojen na veřejné inženýrské sítě. 

 
3. CENA:                   

 znalecký posudek č. 2438/008/2010 (E) Ing. Luďka Stejskala ze dne  12.1.2010 
a) ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování:        8,301.370,- Kč  
b) tržní hodnota  (cena obvyklá)                                             4,800.000,- Kč  
   Cena:                                                                                                  4,800.000,- Kč   

 
Po dlouhodobém nezájmu snížila Rada MO cenu o 20%. 
 

Celková cena:      3,840.000,- Kč 
 
 
 
 
4. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:  
-  GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009 byla z p.p.č. 1541/1 oddělena p.p.č. 1541/3, která je 

předmětem prodeje, p.p.č. 1541/1 zůstane ve vlastnictví SML  
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Dne 10.11.2009 jsme obdrželi zpracovaný GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009 kterým se p.p.č. 
1541/1 dělí na:  p.p.č. 1541/1 o výměře 2157 m2 

p.p.č. 1541/3 o výměře 790 m2, která je předmětem prodeje 
 
Dne 13.1.2010 jsme obdrželi zpracovaný znalecký posudek č. 2438/008/2010 (E) ze dne 12.1.2010. 
Hodnota oceněných nemovitostí (č.p. 1126, ul. Májová, na p.p.č. 1541/2, včetně příslušenství a 
pozemky p.č. 1541/2, 1541/3 (dle GP č. 2911-348/2009) činí 4,800.000,- Kč (obvyklá-tržní cena). 
 
 
Projednáno: 
Rada MO - 7.9.2009 - usnesení č. 700/09/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ukládá TOM připravit 
k prodeji (geometrický plán + vytýčení, znalecký posudek, návrh prodejní ceny) č.p. 1126, ul. Májová, 
Liberec XXX na p.p.č. 1541/2 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1541/2, 1541/1 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou. 
 
Rada MO -18.1.2010 -usnesení č. 46/01/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
objektu č.p. 1126, ul. Májová, Liberec XXX na p.p.č. 1541/2 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 
1541/2, 1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za cenu 4,800.000,- Kč a ukládá TOM zveřejnit 
záměr prodeje také na webových stránkách zabývajících se inzercí realit. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  17.2.2010 – 18.3.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 18.3.2010 do 10:30. 
K VŘ se nikdo nepřihlásil. 
 
Rada MO – 7.4.2010 - usnesení č. 266/04/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
objektu č.p. 1126, ul Májová, Liberec XXX na p.p.č. 1541/2 s příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 
1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, formou výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 20%, tedy ve výši 3,840.000,- Kč. 
 
Rada města – 20.4.2010 - usnesení č. 236/2010 bod X.2.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje objektu č.p. 1126, ul Májová, Liberec XXX na 
p.p.č. 1541/2 s příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 
2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, 
za sníženou prodejní cenu o 20%, tedy ve výši 3,840.000,- Kč. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  28.4.2010 – 28.5.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 28.5.2010 do 10:30. 
 
Přihlášeni k VŘ:    Obálka s přihláškou byla otevřena na jednání rady MO dne  31.5.2010. 
 
 
1)  č.p. 1126, ul. Májová   -  firma ADDAT s.r.o. 

               -  jistina ve  výši 384.000,- Kč uhrazena na účet MO 
                -  1. nabídka 3,841.000,- Kč 

 
 
Rada MO – 31.5.2010  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem objektu 
č.p. 1126, ul Májová, Liberec XXX na p.p.č. 1541/2 s příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 1541/3 
(oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
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firmě ADDAT s.r.o., IČ: 60277645, sídlem U Krematoria 24/551, 460 01 Liberec IV, zastoupenou 
jednatelem Ing. Petrem Lajtkepem, za kupní cenu 3,841.000,- 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  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
objektu č.p. 1126, ul Májová, Liberec XXX na p.p.č. 1541/2 s příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 
1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou firmě ADDAT s.r.o., IČ: 60277645, sídlem U Krematoria 24/551, 460 01 Liberec IV, 
zastoupené jednatelem Ing. Petrem Lajtkepem, za kupní cenu 3,841.000,- 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. 
 
Rada města 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem objektu č.p. 1126, ul Májová, Liberec XXX na p.p.č. 
1541/2 s příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 2911-
348/2009 ze dne 30.10.2009) v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě ADDAT s.r.o., IČ: 60277645, sídlem 
U Krematoria 24/551, 460 01 Liberec IV, zastoupené jednatelem Ing. Petrem Lajtkepem, za kupní 
cenu 3,841.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej objektu č.p. 1126, ul Májová, Liberec XXX na 
p.p.č. 1541/2 s příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 
2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě ADDAT s.r.o., IČ: 60277645, 
sídlem U Krematoria 24/551, 460 01 Liberec IV, zastoupené jednatelem Ing. Petrem Lajtkepem, za 
kupní cenu 3,841.000,- 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 
Zpracoval:  M. Dorníková 
Kontroloval:   P. Podlipný 
 
1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ :   areál  bývalého  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 
 

využití dle územního plánu:  plochy technického vybavení - technické služby, správa silnic 
plochy přírody a krajiny  (p.p.č. 1134/1) 

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

 
 
 

2. POPIS OBJEKTU : 
a) bytové jednotky:  ---  
b) nebytové prostory: ---  
c) technický stav: 
 

Hodnocené nemovitosti představují funkční celek, jehož podstatnou část tvoří oplocený areál bývalého 
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, sklad, šatna, umývárna + WC, 
kuchyňka, 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   
 
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).  
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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.  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. 

 
         dle znaleckého posudku č. 2395/145/2009-T  Ing. Luďka Stejskala ze dne 21.10.2009  

          činí tržní (obvyklá) cena:      9,200.000,- Kč 
 
 
Rada MO snížila cenu areálu  o 20% z důvodu dlouhodobého nezájmu o odkoupení. 
 
                      Cena:  7,360.000,- Kč       
       
Rada MO snížila cenu areálu  o 25% z důvodu dlouhodobého nezájmu o odkoupení. 
 

                   Cena:   5,520.000,- Kč       
 
   
Projednáno: 
Rada MO - 2.11.2009 - usnesení č. 912/11/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
bývalého areálu Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 
s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 
1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za celkovou prodejní cenu 9,200.000,- Kč 
stanovenou dle znaleckého posudku, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce objektu. 
 
Rada města - 18.11.2009 - usnesení č. 678/09 bod IX. 1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje bývalého areálu Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 
1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, za celkovou prodejní cenu 9,200.000,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce objektu. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  18.1.2010 – 3.2.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 3.2.2010 do 10:30. 
K VŘ se nikdo nepřihlásil   
 
Rada MO – 15.2.2010 - usnesení č. 125/02/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení a ruší usnesení č. 912/11/2009 ze dne 
2.11.2009 týkající se schválení záměru prodeje bývalé areálu Technického střediska ve Vratislavicích 
nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 
1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5. 
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b) souhlasí se zveřejněním záměru prodeje bývalého areálu Technického střediska ve Vratislavicích 
nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 
1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za celkovou 
prodejní cenu sníženou o 20%, tj. 7.360.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
nájemce objektu. 
 
Rada města - 2.3.2010 - usnesení č. 117/2010 bod X.2.1. 
Rada města po projednání: 
a) zrušuje své usnesení č. 678/09 bod IX.1. ze dne 18. 11. 2009, 
b) schvaluje záměr prodeje areálu bývalého Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou, č.p. 

1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž 
bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za celkovou prodejní 
cenu sníženou o 20 %, tj. 7,360.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce 
objektu. 

 
ZVEŘEJNĚNO:  22.3.2010 – 7.4.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 7.4.2010 do 10:30. 
K VŘ se nikdo nepřihlásil 
 
Rada MO – 7.4.2010 - usnesení č. 268/04/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
areálu bývalého Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 
s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 
1134/5, při ul. Lovecká, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za sníženou prodejní cenu o 25%, tedy ve výši 
5,520.000,- Kč. 
 
Rada města - 20.4.2010 - usnesení č. 236/2010 bod X.2.2. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje areálu bývalého Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 
1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká v  k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, formou výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 25%, tedy ve výši 5,520.000,- Kč.   
 
ZVEŘEJNĚNO:  14.5.2010 – 31.5.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 31.5.2010 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ: Obálka s přihláškou byla otevřena na jednání rady MO dne 31.5.2010. 
 
1)  bývalý areál TS    -  pan Rostislav Prevužňák 

               -  jistina ve  výši 552.000,- Kč uhrazena na účet MO 
                -  1. nabídka 5,520.000,- Kč 

 
Rada MO – 31.5.2010  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí 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, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 
1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Rostislavu Prevužňákovi, bytem Střevelná 
32, 468 22  Železný Brod, za kupní cenu 5,520.000,- Kč, se splatností 3,000.000,- Kč před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec a doplatkem kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 70.000,- Kč do 3 let od 
podpisu smlouvy a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
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Zastupitelstvo MO – 31.5.2010  
Zastupitelstvo městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 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, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 
1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Rostislavu Prevužňákovi, bytem Střevelná 
32, 468 22  Železný Brod, za kupní cenu 5,520.000,- Kč, se splatností 3,000.000,- Kč před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec a doplatkem kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 70.000,- Kč do 3 let od 
podpisu smlouvy a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města 
Rada města po projednání souhlasí 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, 1132, 
1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou panu Rostislavu Prevužňákovi, bytem Střevelná 32, 468 22  Železný Brod, za kupní cenu 
5,520.000,- Kč, se splatností 3,000.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a doplatkem kupní ceny 
formou měsíčních splátek ve výši 70.000,- Kč do 3 let od podpisu smlouvy.  
 
Návrh usnesení: 
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, 1132, 
1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou panu Rostislavu Prevužňákovi, bytem Střevelná 32, 468 22  Železný Brod, za kupní cenu 
5,520.000,- Kč, se splatností 3,000.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a doplatkem kupní ceny 
formou měsíčních splátek ve výši 70.000,- Kč do 3 let od podpisu smlouvy.  
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2. Odstoupení od smlouvy 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                p.p.č.  148/1     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  ostatní plocha, manipulační plocha 
ochrana    :  --- 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
závazky a břemena  :  ---    
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  057                      cenové pásmo / kategorie: IV. / A 
cena dle interního předpisu :  700,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,25 
jednotková cena   :  880,- Kč/m2  
cena stanovená radou MO :  500,- Kč/m2           výměra:  3.898 m2 
základní cena   :  1,949.000,- Kč  (3898 x 500 = 1 949 000,- Kč) 

náklady spojené s realizací :    59.000,- Kč         (58 470,- Kč  3% daň,  + 530,- Kč zaokrouhlení)

               
 
Celková cena cca  :  2,008.000,- Kč 
 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 7.4.2008 byla uzavřena kupní smlouva č. 6100/2008/8490 (viz příloha) mezi SML a firmou 
PROCTUS 4 s.r.o.,  SML prodává firmě PROCTUS 4 p.p.č. 148/1 a firma PROCTUS 4 s.r.o. se 
zavazuje vybudovat na pozemku nákupní centrum a parkovací místa – nejpozději do 31.12.2009 – viz 
článek III kupní smlouvy. Protože kupující svůj závazek nesplnil, uplatňuje strana prodávající své právo 
od smlouvy odstoupit – dle článku VI kupní smlouvy. 

 
Projednáno: 
Rada MO - 30.5.2005  -  usnesení č. 440/05/2005 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost firmy 
PROCTUS INVEST s.r.o. Choceradská 3216/42, Praha 4, IČO: 49098993 zastoupené ing. Karlem 
Vitoušem, ve věci prodeje p.p.č. 148/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem výstavby dvou 
viladomů s prodejnou a ukládá OSM oslovit žadatele k předložení investičního záměru.  
 
Rada MO -  30.1.2006  -  usnesení č. 65/01/2006 
Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání Studie - polyfunkční dům, Tanvaldská ul. 
požaduje: 
1) zachovat minimální počet parkovacích míst sloužící pro veřejnost, která nebudou souviset s provozem 
    marketu, 
2) zvážit možnost vybudování max. počtu parkovacích míst pro obyvatele sídliště - parkovací dům.  
3) dopracovat architektonický vzhled na důležitost lokality.    
Rada MO  pověřuje místostarostu Ing. Sýkoru k jednání o těchto požadavcích.     
 
Rada MO - 10.9.2007 : schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 148/1 o výměře 3.929 m2 v k.ú.  
                                        Vratislavice nad Nisou výhradně pro občanské vybavení obce. 
 
Rada města - 2.10.2007: schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 148/1 o výměře 3.929 m2 v k.ú.    
                                         Vratislavice nad Nisou výhradně pro občanské vybavení obce 
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Rada MO - 5.11.2007 - usnesení č. 981/11/2007 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem  p.p.č. 
148/1 při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě PROCTUS INVEST s.r.o., Choceradská 
3216/42, Praha 4, IČO: 490 98 993, za účelem občanské vybavenosti obce, za prodejní cenu 500,- 
Kč/m2 + náklady prodeje, to je za celkovou prodejní cenu  2 023 500,- 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. 
 
Rada MO - 19.11.2007 - usnesení č. 1046/11/2007 
Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí změnu názvu a sídla 
společnosti PROCTUS INVEST s.r.o., Choceradská 3216/42, Praha 4, IČ 49098993 na PROCTUS 4  
s.r.o. Londýnská 51/2, 460 01 Liberec 1, která byla účelově zřízena pro realizaci projektu na p.p.č. 
148/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.    
  
Rada MO - 17.12.2007 -  usnesení č. 1155/12/2007 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
981/11/2007 ze dne 5.11.2007 ve věci prodeje p.p.č. 148/1 firmě PROCTUS INVEST s.r.o., 
Choceradská 3216/42, Praha 4, IČO: 490 98 993. 
 
Rada MO - 17.12.2007 -  usnesení č. 1156/12/2007 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
148/1 o výměře  3 898  m2 při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě PROCTUS 4 s.r.o., 
Londýnská 51/2, 460 01 Liberec 11, IČ: 273 41 763, za účelem občanské vybavenosti obce, za prodejní 
cenu 500,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu  2 008 000,- 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. 
 
 
Zastupitelstvo MO - 16.1.2008 - usnesení č. 9/01/2008 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 148/1 o výměře  3 898  m2 při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě PROCTUS 4 
s.r.o., Londýnská 51/2, 460 01 Liberec 11, IČ: 273 41 763, za účelem  nákupního centra obce, 
s podmínkou vyčlenění 60 parkovacích míst , za prodejní cenu 500,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za 
celkovou prodejní cenu  2 008 000,- 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. 
 
Rada města - 5.2.2008 - usnesení č. 65/08/VI/2 
Rada města po projednání souhlasí  s prodejem p.p.č. 148/1 o výměře  3 898  m2 při ul. Tanvaldská 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě PROCTUS 4 s.r.o., Londýnská 51/2, 460 01 Liberec 11, IČ: 273 
41 763, za účelem občanské vybavenosti obce, za prodejní cenu 500,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za 
celkovou prodejní cenu  2 008 000,- Kč  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec. 
 
Zastupitelstvo města - 28.2.2008 - usnesení č. 27/08/III/1/2 
Zastupitelstvo města  po projednání schvaluje prodej p.p.č. 148/1 o výměře  3 898  m2 při ul. 
Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě PROCTUS 4 s.r.o., Londýnská 51/2, 460 01 Liberec 
11, IČ: 273 41 763, za účelem  nákupního centra obce, s podmínkou vyčlenění 60 parkovacích míst, za 
prodejní cenu 500,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu  2 008 000,- 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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Rada města 
Rada města po projednání: 
3. souhlasí  s odstoupením od kupní smlouvy č. 6100/2008/8490 ze dne 7.4.2008 v souladu s čl. VI. 

Smlouvy 
4. souhlasí se způsobem vzájemného vyrovnání formou: 

a) souhlasného prohlášení o zániku vlastnického práva spol. PROCTUS 4 s.r.o. 
b) dohody o vrácení kupní ceny 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
5. schvaluje odstoupení od kupní smlouvy č. 6100/2008/8490 ze dne 7.4.2008 v souladu s čl. VI. 

Smlouvy 
6. schvaluje způsob vzájemného vyrovnání formou: 

a) souhlasného prohlášení o zániku vlastnického práva spol. PROCTUS 4 s.r.o. 
b) dohody o vrácení kupní ceny 
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