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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

31. 3. 2011 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
1. Prodej pozemku 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2599/3, oddělené od p.p.č. 2599/1 dle GP 
č. 2967-2/2010 ze dne 2.4.2010, při ul. Křivá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Lence Jarešové, 
bytem Korejská 26, 466 01 Jablonec nad Nisou,  za kupní cenu 5.200,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec, za podmínky, že kupující zřídí na p.p.č. 2599/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou věcné 
břemeno chůze a jízdy ve prospěch prodávajícího a každého dalšího vlastníka p.p.č. 2599/1 bezúplatně 
na dobu neurčitou s tím, že částku za kolek pro zápis vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí 
a za ověření podpisů na smlouvě o zřízení věcného břemene uhradí kupující.  
 
 
2. Výkup pozemků 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 2303/2 (oddělené z p.p.č. 2303 dle GP 

č. 3028-262/2010 ze dne 7.9.2010), při ul. Zvonková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od paní 
Zuzany Křehlíkové a paní Dagmar Křehlíkové, obě bytem Zvonková 243, 463 11 Liberec XXX za 
celkovou  výkupní cenu 6.840,- Kč s tím, že náklady výkupu (ověření podpisů, správní poplatek na 
vklad do KN) uhradí MO Liberec – Vratislavice n.N.  

  
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 2804/3 (oddělené z p.p.č. 2804/1 a 

2803/1 dle GP č. 3029-261/2010, ze dne 7.9.2010), při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
od pana Milana Plachého, bytem Oblouková 351, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice, za celkovou 
výkupní cenu  35.520,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (GP, 
ověření podpisů, vklad do KN, apod.).  

 
 
3. Přijetí daru pozemku 
 
Zastupitelstvo města po projednání  schvaluje přijetí daru p.p.č. 2112/3 a p.p.č. 2113/19 (oddělených 
z p.p.č. 2112/1 a 2113/6 dle GP č. 3050-198/2010 ze dne 10.11.2010) z vlastnictví Libereckého kraje, 
IČ: 70891508, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978. 



4. Budoucí přijetí daru pozemků 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí přijetí daru p.p.č. 1886/33 (oddělené z p.p.č. 

1886/1 dle GP č. 2963-71/2010 ze dne 12.3.2010) při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 1465 00 Praha 4 do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  
 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí přijetí daru částí p.p.č. 2196/1, 2196/3, 
2196/8 a 2197/2, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti SKANSKA a.s., 
divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978, v souvislosti s budoucím darem dešťové kanalizace, 
retenční nádrže, veřejného osvětlení a budoucí koupě staveb komunikace, chodníků, uličních vpustí 
a jejich přípojek a dopravního značení.  
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IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

 

1. Prodej pozemku 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 

 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                        pozemek p.č.  2599/3     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  ostatní plochy, ostatní komunikace 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  ostatní komunikace 
závazky a břemena  :  ne     
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  061                     cenové pásmo / kategorie: III. / F 
cena dle interního předpisu : 110,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,20 
jednotková cena   : 130,- Kč/m2        výměra: 39 m2       
     
základní cena   :  5.070,- Kč 
náklady spojené s realizací :     130,- Kč                       (daň 3% 153,- Kč,  zaokrouhlení -23,- Kč) 
 
Celková cena   :  5.200,- Kč 
 
 
 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 27.01.2010 jsme obdrželi žádost od paní Lenky Jarešové, ve věci prodeje části p.p.č. 2599/1 
(pás při komunikaci) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za účelem zajištění přístupu k p.p.č. 2593/2, kde 
probíhá stavba dvojdomu. 
 
Projednáno:  
Rada MO – 1.2.2010 - usnesení č. 89/02/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
části p.p.č. 2599/1 při ul. Křivá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 130,- Kč/ m2 
+ náklady prodeje a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení části p.p.č. 2599/1. 
 
Rada MO – 18.8.2010 - usnesení č. 648/02/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2599/3, oddělené od 2599/1 dle GP č. 2967-2/2010 ze dne 2.4.2010, při ul. Křivá v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 5.200,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníka p.p.č. 2593/2. 
 
Rada města – 31.8.2010 - usnesení č. 533/2010 bod XVI.1.2. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, za minimální prodejní cenu 5.200,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
p.p.č. 2593/2. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  12.11.2010 – 29.11.2010   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ: 29.11.2010 do 10:30. 
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Přihlášeni k VŘ:     
1)  -  paní Lenka Jarešová (přihláška podána dne 24.11.2010) 
     -  jistina ve  výši 3.000,- Kč uhrazena na účet MO dne 25.11.2010 
     -  1. nabídka 5.200,- Kč 
 
 
Rada MO – 29.11.2010 - usnesení č. 07/11/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
2599/3, oddělené od p.p.č. 2599/1 dle GP č. 2967-2/2010 ze dne 2.4.2010, při ul. Křivá v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, paní Lence Jarešové, bytem Korejská 26, 466 01 Jablonec nad Nisou,  za 
kupní cenu 5.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec za podmínky, že kupující zřídí na 
p.p.č. 2599/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch kupujícího a 
každého dalšího vlastníka p.p.č. 2599/1 bezúplatně na dobu neurčitou s tím, že částku za kolek pro 
zápis vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí a za ověření podpisů na smlouvě o zřízení 
věcného břemene uhradí kupující, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v zastupitelstvu MO. 
 
 
Zastupitelstvo MO – 16.2.2011 - Usnesení: č. 27/02/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2599/3, oddělené od p.p.č. 2599/1 dle GP č. 2967-2/2010 ze dne 2.4.2010, při ul. Křivá v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, paní Lence Jarešové, bytem Korejská 26, 466 01 Jablonec nad Nisou,  za 
kupní cenu 5.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec za podmínky, že kupující zřídí na 
p.p.č. 2599/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch kupujícího a 
každého dalšího vlastníka p.p.č. 2599/1 bezúplatně na dobu neurčitou s tím, že částku za kolek pro 
zápis vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí a za ověření podpisů na smlouvě o zřízení 
věcného břemene uhradí kupující, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v  
následných orgánech. 
 
Rada města – 1.3.2011 - usnesení č. 139/2011 bod II. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2599/3, oddělené od p.p.č. 2599/1 dle GP č. 
2967-2/2010 ze dne 2.4.2010, při ul. Křivá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Lence Jarešové, bytem 
Korejská 26, 466 01 Jablonec nad Nisou,  za kupní cenu 5.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec, za podmínky, že kupující zřídí na p.p.č. 2599/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou věcné břemeno 
chůze a jízdy ve prospěch prodávajícího a každého dalšího vlastníka p.p.č. 2599/1 bezúplatně na dobu 
neurčitou s tím, že částku za kolek pro zápis vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí a za 
ověření podpisů na smlouvě o zřízení věcného břemene uhradí kupující.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2599/3, oddělené od p.p.č. 2599/1 dle GP 
č. 2967-2/2010 ze dne 2.4.2010, při ul. Křivá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Lence Jarešové, 
bytem Korejská 26, 466 01 Jablonec nad Nisou,  za kupní cenu 5.200,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec, za podmínky, že kupující zřídí na p.p.č. 2599/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou věcné 
břemeno chůze a jízdy ve prospěch prodávajícího a každého dalšího vlastníka p.p.č. 2599/1 bezúplatně 
na dobu neurčitou s tím, že částku za kolek pro zápis vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí 
a za ověření podpisů na smlouvě o zřízení věcného břemene uhradí kupující.  
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2. Výkup pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                        p.p.č.  2303/2, oddělená od p.p.č. 2303     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  2303 – zahrada, 2303/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  rekonstrukce komunikace 
záměr    :  výkup pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého  
závazky a břemena  :  ne    
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků  
 
urbanistický obvod   :  061                 cenové pásmo / kategorie: III. / C 
cena dle interního předpisu :  440,- Kč/m2             koeficient K3 : 1,30 
jednotková cena   :  570,- Kč/m2               výměra: 2303 (321 m2), 2303/2 (12 m2)      
     
kupní cena   :  6.840,- Kč 
 
 
 
Důvodová zpráva: 
Při rekonstrukci komunikace Zvonková zasáhla stavba komunikace do části p.p.č. 2303 ve vlastnictví 
paní Zuzany Křehlíkové (podíl - 13/16) a paní Dagmar Křehlíkové (podíl - 3/16). Tato část byla 
oddělena z p.p.č. 2303 geometrickým plánem č. 3028-262/2010 ze dne 7.9.2010 jako p.p.č. 2303/2. 
 
 
Projednáno: 
Rada MO – 13.12.2010 – usnesení č. 102/12/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 
2303/2 (oddělené z p.p.č. 2303 dle GP č. 3028-262/2010 ze dne 7.9.2010), při ul. Zvonková, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 6.840,- Kč s tím, že náklady výkupu (ověření 
podpisů, správní poplatek na vklad do KN) uhradí MO Liberec – Vratislavice n.N. a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 16.2.2011 – usnesení č. 28/02/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
p.p.č. 2303/2 (oddělené z p.p.č. 2303 dle GP č. 3028-262/2010 ze dne 7.9.2010), při ul. Zvonková, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 6.840,- Kč s tím, že náklady výkupu 
(ověření podpisů, správní poplatek na vklad do KN) uhradí MO Liberec – Vratislavice n.N. a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 

Rada města – 1.3.2011 - usnesení č. 139/2011 bod III.1. 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 2303/2 (oddělené z p.p.č. 2303 dle GP č. 3028-
262/2010 ze dne 7.9.2010), při ul. Zvonková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za celkovou výkupní cenu 
6.840,- Kč s tím, že náklady výkupu (ověření podpisů, správní poplatek na vklad do KN) uhradí MO 
Liberec – Vratislavice n.N.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 2303/2 (oddělené z p.p.č. 2303 dle GP č. 
3028-262/2010 ze dne 7.9.2010), při ul. Zvonková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od paní Zuzany 
Křehlíkové a paní Dagmar Křehlíkové, obě bytem Zvonková 243, 463 11 Liberec XXX za celkovou  
výkupní cenu 6.840,- Kč s tím, že náklady výkupu (ověření podpisů, správní poplatek na vklad do 
KN) uhradí MO Liberec – Vratislavice n.N.  
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2. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou          p.p.č. 2804/3, oddělená od p.p.č. 2803/1 a 2804/1  
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zahrada, trvalý travní porost 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  výkup pozemku 
záměr    :  realizace nové propojovací komunikace 
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení venkovského, plochy přírody a krajiny – travní porosty,  
    ostatní plochy v krajině     
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků  
 
cena výkupu   : 480 Kč/m2   výměra: 74 m2 
Celková cena   : 35.520 Kč 
 
 
Důvodová zpráva: 
Výkup částí p.p.č. 2803/1 a 2804/1 od pana Milana Plachého, bytem Oblouková 351, 460 01 Liberec 
XII – St. Pavlovice, za cenu 480,- Kč/m2, která byla použita už při předchozích výkupech pozemků 
v této oblasti. Tyto pozemky jsou potřebné pro realizaci nové propojovací komunikace. 
Dle geometrického plánu č. 3029-261/2010, ze dne 7.9.2010, se z p.p.č. 2803/1 odděluje část označená 
jako „a“ a z p.p.č. 2804/1 se odděluje část označená jako „b“. Z částí „a“ a „b“ vznikne nová p.p.č. 
2804/3. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 14.2.2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem části 
p.p.č. 2803/1 (o výměře 12 m2) a části p.p.č. 2804/1 (o výměře 63 m2)  v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
od pana Milana Plachého, bytem Oblouková 351, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice, za cenu 480,- 
Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu  35.520,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - 
Vratislavice n.N. (GP, ověření podpisů, vklad do KN, apod.) a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 16.2.2011 – usnesení č. 29/02/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
části p.p.č. 2803/1 (o výměře 12 m2) a části p.p.č. 2804/1 (o výměře 63 m2)  v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou od pana Milana Plachého, bytem Oblouková 351, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice, za cenu 
480,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu  35.520,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - 
Vratislavice n.N. (GP, ověření podpisů, vklad do KN, apod.) a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města – 1.3.2011 - usnesení č. 139/2011 bod III.2. 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 2804/3 (oddělené z p.p.č. 2804/1 a 2803/1 dle 
GP č. 3029-261/2010, ze dne 7.9.2010), při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou od pana 
Milana Plachého, bytem Oblouková 351, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice, za celkovou výkupní 
cenu  35.520,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (GP, ověření 
podpisů, vklad do KN, apod.).  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 2804/3 (oddělené z p.p.č. 2804/1 a 2803/1 
dle GP č. 3029-261/2010, ze dne 7.9.2010), při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou od pana 
Milana Plachého, bytem Oblouková 351, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice, za celkovou výkupní 
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cenu  35.520,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (GP, ověření 
podpisů, vklad do KN, apod.).  
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3. Přijetí daru pozemku 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                          p.p.č.  2112/3, p.p.č. 2113/19     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  trvalý travní porost 
ochrana    :  ne 
důvod předložení  :  rozšíření komunikace 
záměr    :  přijetí daru pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků 
 
urbanistický obvod   :  061         cenové pásmo / kategorie: III. / C 
výměra: 2112/3 (26 m2), 2113/19 (18 m2)        
 
 
 
Důvodová zpráva:  
Z důvodu rozšíření komunikace bylo u Libereckého kraje zažádáno o darování částí p.p.č. 2112/1 a 
2113/6. Žádost byla projednána a schválena radou a zastupitelstvem Libereckého kraje, nato jsme  
obdrželi návrh darovací smlouvy.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 17.1.2011 – usnesení č. 36/01/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  souhlasí s přijetím daru 
p.p.č. 2112/3 a p.p.č. 2113/19 (oddělené z p.p.č. 2112/1 a 2113/6 dle GP č. 3050-198/2010 ze dne 
10.11.2010) z vlastnictví Libereckého kraje, IČ: 70891508, do vlastnictví Statutárního města Liberec, 
IČ: 00262978.   
 
Zastupitelstvo MO – 16.2.2011 – usnesení č. 25/02/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje přijetí 
daru p.p.č. 2112/3 a p.p.č. 2113/19 (oddělené z p.p.č. 2112/1 a 2113/6 dle GP č. 3050-198/2010 ze dne 
10.11.2010) z vlastnictví Libereckého kraje, IČ: 70891508, do vlastnictví Statutárního města Liberec, 
IČ: 00262978 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
   
Rada města – 1.3.2011 - usnesení č. 139/2011 bod IV. 
Rada města po projednání  souhlasí s  přijetím daru p.p.č. 2112/3 a p.p.č. 2113/19 (oddělených z p.p.č. 
2112/1 a 2113/6 dle GP č. 3050-198/2010 ze dne 10.11.2010) z vlastnictví Libereckého kraje, IČ: 
70891508, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání  schvaluje přijetí daru p.p.č. 2112/3 a p.p.č. 2113/19 (oddělených 
z p.p.č. 2112/1 a 2113/6 dle GP č. 3050-198/2010 ze dne 10.11.2010) z vlastnictví Libereckého kraje, 
IČ: 70891508, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  
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4.   Budoucí přijetí daru pozemků 
 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                    p.p.č.  1886/33, oddělená od p.p.č. 1886/1     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  1886/1 – ostatní plocha, silnice 
       1886/33 – ostatní plocha, silnice 
ochrana    :  ne 
důvod předložení  :  rekonstrukce IS při ul. Tanvaldská 
záměr    :  přijetí daru pozemku   
využití dle územ. plánu  :  silnice  
závazky a břemena  :  věcná břemena (Telefonica O2, Severočeská vodárenská, Energie 
       Holding, RWE GasNet, ….) 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků  
 
urbanistický obvod   :  061         cenové pásmo / kategorie: III. / B 
výměra: 1886/1 (27.267 m2), 1886/33 (966 m2)         
 
 
Důvodová zpráva: 
Z důvodu rekonstrukce a dostavby inženýrských sítí při Tanvaldské ulici bude z p.p.č. 1886/1 (ve 
vlastnictví ŘSD ČR) byla geometrickým plánem č. 2963-71/2010 ze dne 12.3.2010 oddělena část -
 p.p.č. 1886/33, na níž bude vybudován zelený pás, který se stane součástí místní komunikace – 
chodníku. Mezi ŘSD ČR a SML bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací (viz příloha); po 
zařazení nově vybudované části komunikace (odborem dopravy Magistrátu města Liberce) do 
kategorie místních komunikací, bude mezi ŘSD ČŘ a SML uzavřena řádná darovací smlouva. 
 
 
Projednáno: 
Rada MO – 13.12.2010 – usnesení č. 103/12/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijetím daru p.p.č. 
1886/33 (oddělené z p.p.č. 1886/1 dle GP č. 2963-71/2010 ze dne 12.3.2010) při ul. Tanvaldská v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 1465 00 
Praha 4 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 16.2.2011 – usnesení č. 26/02/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přijetí 
daru p.p.č. 1886/33 (oddělené z p.p.č. 1886/1 dle GP č. 2963-71/2010 ze dne 12.3.2010) při ul. 
Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 
546/56, 1465 00 Praha 4 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města – 1.3.2011 - usnesení č. 139/2011 bod V.1. 
Rada města po projednání souhlasí s budoucím přijetím daru p.p.č. 1886/33 (oddělené z p.p.č. 1886/1 
dle GP č. 2963-71/2010 ze dne 12.3.2010) při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou od 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 1465 00 Praha 4 do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí přijetí daru p.p.č. 1886/33 (oddělené z p.p.č. 
1886/1 dle GP č. 2963-71/2010 ze dne 12.3.2010) při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou od 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 1465 00 Praha 4 do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  
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SMLOUVA  O SMLOUVĚ BUDOUCÍ DAROVACÍ        
Č. 1/2010/K/36020 

Podle § 50a a § 628 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 

budoucí dárce:                         Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem:    Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 00 
Jehož jménem jedná:                na základě pověření z 1.11.2010 Ing. Josef Jeníček. 
                                              ředitel Správy Liberec, Zeyerova 1310, Liberec, PSČ 460 01      
IČ:                                          65993390   
                                               
dále jen budoucí dárce 
 
a  
 
budoucí obdarovaný:                Statutární město Liberec 
adresa pro doručování:             Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1         
IČ:                                  262978 
zastoupený: Mgr. Janem Korytářem, primátorem města      
 
dále jen budoucí obdarovaný 
 

uzavírají tuto smlouvu o smlouvě budoucí darovací 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

      
 Vlastníkem stávající silnice I/14 je Česká republika a na základě úplného znění Zřizovací listiny 

Ministerstva dopravy ze dne 18.1.2010 v úplném znění vykonává příslušnost hospodařit s touto 
silnicí  Ředitelství silnic a dálnic ČR.  
     V rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba inženýrských sítí při Tanvaldské ulici , Vratislavice nad 
Nisou – Nová Ruda“, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. SURR/7130/084785/10-Ře ze 
dne 16.9.2010 s nabytím právní moci ze dne 22.10.2010, bude na části pozemku p.p.č. 1886/1 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou vybudován zelený pás jako součást místní komunikace – chodníku. 
Z tohoto důvodu bude nově vybudovaný  zelený pás, oddělený  GP č. 2963-71/2010 pod novým 
parcelním číslem 1886/33, převeden do majetku budoucího obdarovaného. 
     Předmětem této smlouvy je budoucí převod p.p.č. 1886/33 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
oddělený geometrickým plánem č. 2963-71/2010  z p.p.č.1886/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
zapsaného na LV č. 341 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.  
Darování výše uvedené části stavby komunikace je odůvodněno budoucí výstavbou nové místní 
komunikace a tím i budoucí změnou kategorie části stávající komunikace do sítě místních 
komunikací. 

 
III. 

Prohlášení budoucího dárce 
 

 
Budoucí dárce se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne zařazení nově vybudované části místní 
komunikace Odborem dopravy Magistrátu města Liberec do kategorie místních komunikací 
v souladu s  § 3 odst. 1 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  uzavře 
s obdarovaným řádnou darovací smlouvu o převodu p.p.č. 1886/33 v k.ú. Vratislavice nad Nisou do 
vlastnictví obdarovaného.  
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                                                        Druhá strana budoucí darovací smlouvy č. 1/2010/K-36020 
 

IV. 
Prohlášení budoucího obdarovaného 

 
        
  

       Budoucí obdarovaný se zavazuje, že ve stejné lhůtě, bezprostředně poté, kdy bude k tomuto 
právnímu úkonu budoucím dárcem písemně vyzván, s ním na základě této smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací uzavře řádnou darovací smlouvu, a předmět daru do svého vlastnictví bezúplatně 
převezme, a to ve stavu ke dni předání. 

  Budoucí obdarovaný prohlašuje, že předmětný majetek potřebuje k plnění svých úkolů  
ve smyslu § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a že darované nemovitosti bude využívat 
výlučně ve veřejném zájmu, konkrétně, že výše uvedený pozemek bude součástí místní 
komunikace. 

 
V. 

Další ujednání 
 

         Nesplní-li budoucí obdarovaný závazek uzavřít smlouvu a na jejím základě předmět daru 
převzít, může dárce požadovat, aby tuto povinnost určil soud a současně na budoucím 
obdarovaném požadovat náhradu škody, vzniklou dárci z porušení závazku smlouvu uzavřít. 
         Platnost smlouvy darovací není vázána dle § 44 odst. 4 zák. č. 219/2000 Sb. , o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích , na schválení Ministerstva financí.           

 
 

VI. 
Závěrečná  ujednání 

 
         Smlouva podléhá schválení usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec, které se 
stává nedílnou součástí této smlouvy. Vůle statutárního města Liberec k uzavření této smlouvy je 
dána usnesením Zastupitelstva města č. ………………….. ze dne …………. 
      Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a jen písemnou 
formou. 
       Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech  stejnopisech, a to po dvou stejnopisech pro každou 
smluvní stranu.  
       Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti současně okamžikem jejího podpisu tou smluvní 
stranou, která ji podepíše později. 
       Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že je uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a nikoliv v tísni nebo za 
nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
 
 

 
Budoucí dárce:                                                                   Budoucí obdarovaný: 
 
V Liberci, dne ………………………                                            V Liberci, dne………………………….. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Jeníček                                                              Mgr. Jan Korytář          
ředitel Správy Liberec                                                         primátor města  
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2.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                 části  p.p.č.  2196/1, 2196/3, 2196/8, 2197/2      
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
pozemková parcela č.  : 2196/1 
výměra    : 278 m2 
druh pozemku  / využití  : orná půda 
ochrana    : zemědělský půdní fond 
lokalita    : Nová Ruda 
vlastník    : SKANSKA a.s. 
 
pozemková parcela č.  : 2196/3 
výměra    : 6.577 m2 
druh pozemku  / využití  : orná půda 
ochrana    : zemědělský půdní fond 
lokalita    : Nová Ruda 
vlastník    : SKANSKA a.s. 
 
pozemková parcela č.  : 2196/8 
výměra    : 3.452 m2 
druh pozemku  / využití  : orná půda 
ochrana    : zemědělský půdní fond 
lokalita    : Nová Ruda 
vlastník    : SKANSKA a.s. 
 
pozemková parcela č.  : 2197/2 
výměra    : 3.452 m2 

druh pozemku  / využití  : trvalý travní porost 
ochrana    : zemědělský půdní fond 
lokalita    : Nová Ruda 
vlastník    : SKANSKA a.s. 
    
 
 

Důvodová zpráva: 
V rámci realizace stavby „Bytové domy Nová Ruda“ nám investor (firma Skanska a.s., divize Skanska 
Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4) nabízí budoucí darování částí pozemků – p.p.č. 
2196/1, 2196/3, 2196/8 a 2197/2, na kterých bude vybudována komunikace, chodníky a inženýrské 
sítě. Součástí převodu je i darování dešťové kanalizace včetně retenční nádrže a veřejné osvětlení, dále 
je součástí nabízeného převodu pozemků i prodej tělesa komunikace včetně chodníků, uličních vpustí 
a jejich přípojek a dopravního značení za cenu 1.000,-Kč. 
Vše bude řešeno 3 smlouvami o uzavření budoucích smluv: 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. IPS22/10/14057/0093, kterou bude řešeno budoucí 
darovaní částí pozemků. 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. IPS22/10/14057/0095, kterou bude řešeno budoucí 
darování dešťové kanalizace. 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní č. IPS22/10/14057/0094, kterou bude řešen budoucí 
prodej komunikace a chodníků. 
(smlouvy s plánky – viz příloha) 
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Projednáno: 
Rada MO – 30.8.2010 - usnesení č. 706/08/2010 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy darovací č. IPS22/10/14057/0093, SAP 10000063802, ve které budoucí 
dárce firma Skanska a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 nabízí 
darování komunikací, chodníků a inženýrských sítí v rámci stavby „Bytové domy Nová Ruda“, 
specifikované v článku I. odst. 1. a ukládá starostovi projednat tuto smlouvu v následných orgánech. 
 
Rada MO – 30.8.2010 - usnesení č. 707/08/2010 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy darovací č. IPS22/10/14057/0093, SAP 10000063804, ve které budoucí 
dárce firma Skanska a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 nabízí 
darování dešťové kanalizace vč. retenční nádrže a veřejné osvětlení v rámci stavby „Bytové domy 
Nová Ruda“, specifikované v článku I. odst. 1. a ukládá starostovi projednat tuto smlouvu 
v následných orgánech. 
 
Rada MO – 30.8.2010 - usnesení č. 708/08/2010 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje Smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy kupní č. IPS22/10/14057/0094, SAP 10000063803, ve které budoucí 
prodávající firma Skanska a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 
v budoucnu úplatně převede do vklastnictví SML stavbu specifikovanou v článku I., odst. 1, za 
smluvní cenu 1.000,- Kč v rámci stavby „Bytové domy Nová Ruda“, a ukládá starostovi projednat 
tuto smlouvu v následných orgánech. 
 
Zastupitelstvo MO – 8.9.2010 - usnesení č. 161/09/2010 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy darovací č. IPS22/10/14057/0093, SAP 10000063802, kde budoucí dárce 
firma Skanska a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 nabízí 
bezplatné darování části pozemků, které budou v budoucnu odděleny od pozemků uvedených v článku 
I., odst. 1,  v rámci stavby „Bytové domy Nová Ruda“, specifikované v článku I. odst. 1. a ukládá 
starostovi podepsat příslušnou budoucí smlouvu darovací 
 
Zastupitelstvo MO – 8.9.2010 - usnesení č. 162/09/2010 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy darovací č. IPS22/10/14057/0095, SAP 10000063804, kde budoucí dárce 
firma Skanska a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 nabízí 
bezplatné převedení stavby uvedené v článku I., odst. 1,  v rámci stavby „Bytové domy Nová Ruda“, 
specifikované v článku I. odst. 1. a ukládá starostovi podepsat příslušnou budoucí smlouvu darovací 
 
Zastupitelstvo MO – 8.9.2010 - usnesení č. 163/09/2010 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy kupní č. IPS22/10/14057/0094, SAP 10000063803, kde budoucí 
prodávající firma Skanska a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 
nabízí za jednorázovou smluvní cenu ve výši 1.000,- Kč převedení stavby uvedené v článku I., odst. 1,  
v rámci stavby „Bytové domy Nová Ruda“, specifikované v článku I. odst. 1. a ukládá starostovi 
podepsat příslušnou budoucí smlouvu kupní 
 
Rada města – 1.3.2011 - usnesení č. 139/2011 bod V.2. 
Rada města po projednání souhlasí s budoucím přijetím daru částí p.p.č. 2196/1, 2196/3, 2196/8 a 
2197/2, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti SKANSKA a.s., divize Skanska 
Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, IČ: 00262978, v souvislosti s budoucím darem dešťové kanalizace, retenční nádrže, 
veřejného osvětlení a budoucí koupě staveb komunikace, chodníků, uličních vpustí a jejich přípojek a 
dopravního značení.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí přijetí daru částí p.p.č. 2196/1, 2196/3, 2196/8 a 
2197/2, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti SKANSKA a.s., divize Skanska 
Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, IČ: 00262978, v souvislosti s budoucím darem dešťové kanalizace, retenční nádrže, 
veřejného osvětlení a budoucí koupě staveb komunikace, chodníků, uličních vpustí a jejich přípojek a 
dopravního značení.  
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