


















































































































































































































































































































































































































 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

29. 9. 2011 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
1. Prodej pozemku 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1452/3, oddělené z p.p.č. 1452/1 dle GP č. 
3104-95/2011 ze dne 11.3.2011,  při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Leošovi a 
Alfrédě Kunovým, bytem Rochlická 29, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 35.300,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

1. Prodej pozemku 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                  p.p.č. 1452/3     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  ostatní plocha, jiná plocha 
ochrana    :  --- 
důvod předložení  :  žádost 
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   :  057                     cenové pásmo / kategorie: IV. / C 
cena dle interního předpisu :  280,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,35 
jednotková cena   :  380,- Kč/m2        výměra: 78 m2       
     
základní cena   :  29.640,- Kč 
náklady spojené s realizací :    5.660,- Kč      (daň 3% = 891,-Kč, GP 4.800,-Kč, zaokrouhlení -31Kč) 
 
Celková cena   :  35.300,- Kč 
 
 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 13.12.2010 jsme obdrželi žádost od manželů Leoše a Alfredy Kunových, bytem Rochlická 29, 
463 11 Liberec XXX, ve věci prodeje části p.p.č. 1452/1 při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou. Jde o napravení skutečného stavu – 78 m2 pozemku ve vlastnictví SML mají manželé Kunovi 
oploceno (domnívali se, že jde o součást jejich pozemků). Tímto žádají o odkup oplocené části 
pozemku, aby nemuseli rušit oplocení, které brání přímému přístupu k domu z ulice.  
V žádosti dále uvádějí, že udržují jak tento jimi oplocený pozemek, tak i pás u chodníku ve 
vlastnictví SML. 
 
Rada MO – 3.1.2011 – usnesení č. 02/01/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
části p.p.č. 1452/1 při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 380,- 
Kč/m2 + náklady prodeje, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka p.p.č. 1456 a ukládá 
TOM zajistit geometrické oddělení pozemku.   
 
Rada MO – 4.4.2011 – usnesení č. 200/04/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 1452/3 při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 35.300,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka p.p.č. 1456. 
 
Rada města – 3.5.2011 – usnesení č. 305/2011 bod I.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1452/3, oddělené z p.p.č. 1452/1 dle GP č. 
3104-95/2011 ze dne 11.3.2011,  při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 35.300,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka p.p.č. 1456. 
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ZVEŘEJNĚNO:  13.5.2011 – 30.05.2011   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 30.5.2010 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:    manželé Leoš a Alfréda Kunovi,  jistina 4.000,- Kč byla zaplaceno na Účet MO   
 
Rada MO – 30.5.2011 – usnesení č. 324/05/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č.  
1452/3, oddělené z p.p.č. 1452/1 dle GP č. 3104-95/2011 ze dne 11.3.2011,  při ul. Rochlická v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Leošovi a Alfrédě Kunovým, bytem Rochlická 29, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 35.300,- 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 – 15.6.2011 – usnesení č. 99/06/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č.  1452/3, oddělené z p.p.č. 1452/1 dle GP č. 3104-95/2011 ze dne 11.3.2011,  při ul. Rochlická 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Leošovi a Alfrédě Kunovým, bytem Rochlická 29, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 35.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci následných orgánech. 
 
Rada města – 30.8.2011 – usnesení č. 579/2011 bod II. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1452/3, oddělené z p.p.č. 1452/1 dle GP č. 3104-
95/2011 ze dne 11.3.2011,  při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Leošovi a 
Alfrédě Kunovým, bytem Rochlická 29, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 35.300,- 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. 1452/3, oddělené z p.p.č. 1452/1 dle GP č. 
3104-95/2011 ze dne 11.3.2011,  při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Leošovi a 
Alfrédě Kunovým, bytem Rochlická 29, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 35.300,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 
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