
































































































































































 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

27. 10. 2011 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
1. Zrušení usnesení 
 

1. Zastupitelstvo města po projednání zrušuje své usnesení č. 52/2011 bod IV.1.  ze dne 16.4.2011. 
 

2. Zastupitelstvo města po projednání zrušuje své usnesení č. 75/10 bod V.1.2. ze dne 29.4.2010. 
 
 
1. Bezúplatný převod pozemků 
 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod s omezujícími podmínkami 
p.p.č. 1302/1, při ul. Vnitřní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, IČ: 00262978 a dále schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti 
s omezujícími podmínkami č. 181/2011/02.  

 
2. Zastupitelstvo  města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1333, při ul. Vnitřní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a dále 
schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 189/2011/02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

1. Zrušení usnesení 
 
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 o 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: 
Na p.p.č. 2593/2 proběhla stavba dvojdomu – bylo zjištěno, že byly chybně položeny základy (měly 
být min. 1,7 m od katastrální hranice pozemku komunikace, ale odměřeno bylo od hranice povrchu 
komunikace). Důvodem žádosti o prodej části p.p.č. 2599/1  (zpevněný pás při komunikaci) je 
zajištění přístupu k domu na p.p.č. 2593/2, aby mohla proběhnout kolaudace stavby. Prodej byl 
projednán a schválen. 
Stavební úřad ale neudělil souhlas s dělením pozemků: 

a) p.p.č. 2593/2 byla již rozdělena a s druhou polovinou dvojdomu prodána dalšímu vlastníku, 
kdyby byla p.p.č. 2599/3 prodána žadatelce, přišel by nový vlastník o přístup 
k nemovitostem. 

b) dle konzultace se Stavebním úřadem by základy, tak jak jsou v současnosti postavené,  
neměly bránit kolaudaci a stavební úřad tedy nevidí důvod k dělení pozemku komunikace.  

 
Projednáno:  
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. 
 
Zastupitelstvo města – 16.4.2011 - usnesení č. 52/2011 bod IV.1. 
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 
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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.  
 
Rada MO – 17.8.2011 - usnesení č. 422/08/2011   
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
07/11/2010 ze dne 29.11.2010 ve věci prodeje 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. 
 
Zastupitelstvo MO – 27.9.2011   
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
27/02/2011 ze dne 16.02.2011 ve věci prodeje 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. 
 
Rada města - 4.10.2011 – usnesení č. 689/2011 bod II.1. 
Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 139/2011 bod II. ze dne 1.3.2011. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zrušuje své usnesení č. 52/2011 bod IV.1.  ze dne 16.4.2011. 
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kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                    p.p.č.  1021  
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
druh pozemku/ využití : zahrada  
ochrana : zemědělský půdní fond 
důvod předložení : žádost o prodej pozemku  
využití dle územ. plánu : plochy bydlení čistého   
závazky a břemena   : ochranné pásmo dráhy, přes pozemek prochází elektrické vedení, 
         v současné době je pozemek neoprávněně užíván p. Proškem  
privatizace dle   : Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
urbanistický obvod  : 063                                            cenové pásmo/kategorie:  IV / B 
cena dle interního předpisu : 560,- Kč/m2      koeficient K3:   1,10 
jednotková cena  : 620,- Kč/m2      výměra:  993 m2  

 
základní cena   : 615.660,- Kč              
náklady spojené s realizací  :   21.340,- Kč (ZP 2.023,-Kč, daň 18.600,-Kč, zaokrouhlení +717,-Kč) 
Celková cena   : 637.000,- Kč 

   
Cena byla 2x snížena z důvodu dlouhodobého nezájmu o koupi - dne 7.9.2009 o 30%, dne 1.12.2009 u o 
10%. 
 
Celková cena   :  401.400,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě žádosti a přihlášení do VŘ byl projednán a schválen prodej p.p.č. 1021 manželům Evě a 
Gustavovi Novotným, bytem 1. máje 147/20, 460 02 Liberec III. Předchozí nájemce pozemku ani na 
základě opakovaných výzev pozemek nevyklidil a nadále ho neoprávněně užívá. 
Dne 17.6.2011 jsme od manželů Novotných obdrželi odstoupení od prodeje p.p.č. 1021 z důvodu 
nemožnosti převzít pozemek.  
Spor s bývalým nájemcem byl předán soudu.  
 
Projednáno: 
Rada města - 6.4.2010 – Usnesení č. 197/2010 bod VIII.1.2. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1021 při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou,  manželům Gustavovi a Evě Novotným, bytem 1. máje 147/20, 460 02 Liberec 3, za kupní 
cenu 401.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
Zastupitelstvo města – 29.4.2010 - usnesení č. 75/10 bod V.1.2.  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1021 při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou,  manželům Gustavovi a Evě Novotným, bytem 1. máje 147/20, 460 02 Liberec 3, za kupní 
cenu 401.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Rada MO - 5.9.2011 - Usnesení č. 448/09/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 159/03/2010 ze dne 1.3.2010 ve věci prodeje p.p.č. 1021,  
2. souhlasí s žádostí manželů Evy a Gustava Novotných ze dne 17.6.2011 ve věci vrácení jistiny ve 
výši 40.000,- Kč, zaplacené na účet MO dne 22.2.2010 za účelem odkupu p.p.č. 1021, při ul. 
Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
a ukládá starostovi předložit materiál v zastupitelstvu MO. 
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Zastupitelstvo MO – 27.9.2011   
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 52/03/2010 ze dne 17.3.2010 ve věci prodeje p.p.č. 1021,  
2. schvaluje  žádost manželů Evy a Gustava Novotných ze dne 17.6.2011 ve věci vrácení jistiny ve 
výši 40.000,- Kč, zaplacené na účet MO dne 22.2.2010 za účelem odkupu p.p.č. 1021, při ul. 
Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
 
Rada města - 4.10.2011 – usnesení č. 689/2011 bod II.2. 
Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 197/2010 bod VIII.1.2. ze dne 6.4.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zrušuje své usnesení č. 75/10 bod V.1.2. ze dne 29.4.2010. 
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2. Bezúplatný převod pozemků 
 
1. Bezúplatný převod pozemku – s omezujícími podmínkami – od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových - hřiště 
 
Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 
Kontroloval: Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
Důvodová zpráva: 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme podali žádost o bezúplatný převod p.p.č. 
1302/1 za účelem vybudování tří beach-volejbalových kurtů. UZSVM odsouhlasil bezúplatný převod 
pozemku – s omezujícími podmínkami. 
 
pozemková parcela č.  : 1302/1 
výměra    : 2.994 m2 
druh pozemku  / využití  : ostatní plocha / zeleň 
ochrana    : --- 
lokalita    : ul. Vnitřní 
vlastník    : ČR 
 
 
Projednáno: 
Rada MO – 5.9.2011 – usnesení č. 447/09/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s bezúplatným 
převodem s omezujícími podmínkami p.p.č. 1302/1, při ul. Vnitřní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a dále souhlasí se zněním Smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. 181/2011/02 a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 27.9.2011 – usnesení č. 125/09/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
bezúplatný převod s omezujícími podmínkami p.p.č. 1302/1, při ul. Vnitřní, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a dále schvaluje znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. 181/2011/02 a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města - 18.10.2011 
Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem s omezujícími podmínkami p.p.č. 
1302/1, při ul. Vnitřní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 
00262978 a dále souhlasí se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími 
podmínkami č. 181/2011/02.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod s omezujícími podmínkami p.p.č. 
1302/1, při ul. Vnitřní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 
00262978 a dále schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími 
podmínkami č. 181/2011/02.  
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2. Bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
- komunikace 

 
Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 
Kontroloval: Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
Důvodová zpráva: 
V souvislosti s bezúplatným převodem p.p.č. 1302/1, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (na které bude vybudováno beach volejbalové hřiště) nám 
byl předložen návrh na bezúplatný převod p.p.č. 1333, tj. komunikace, která s p.p.č. 1302/1 sousedí. 
 
pozemková parcela č.  : 1333 
výměra    : 2.994 m2 
druh pozemku  / využití  : ostatní plocha / zeleň 
ochrana    : --- 
lokalita    : ul. Vnitřní 
vlastník    : ČR 
 
 
 
Projednáno: 
Rada MO – 13.6.2011 – usnesení č. 360/06/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s bezúplatným 
převodem p.p.č. 1333 v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Liberec a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.  
 
Zastupitelstvo MO – 27.9.2011 – usnesení č. 126/09/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
bezúplatný převod p.p.č. 1333, při ul. Vnitřní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a dále schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti č. 189/2011/02 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
 
Rada města - 18.10.2011 
Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1333, při ul. Vnitřní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a dále souhlasí 
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 189/2011/02. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1333, při ul. Vnitřní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a dále schvaluje 
znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 189/2011/02. 
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Smlouva MO č. 189/2011/02 

 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, 
za kterou jedná PhDr. Marie Ševelová, ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem,  pověřená 
k podpisu smlouvy na základě Příkazu generálního ředitele č. 24/2004, v platném znění  
IČ: 69797111 
(dále jen „převodce“) 
a 
Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 – Staré Město 
za které jedná Martina Rosenbergová, primátorka 
IČ: 00262978 
 (dále jen „nabyvatel“ ) 
 

uzavírají podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) a § 51 a násl. 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
tuto  
 
 

S M L O U V U  
O   

B E Z Ú P L A T N É M  P Ř E V O D U  N E M O V I T O S T I  
 

č. ULB/2011/Vratislavice 
 
 
 

Čl. I. 
 

1. Česká republika je vlastníkem této nemovitosti: 
 

Pozemek 
 
 parcela číslo 1333 - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace 
 
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,  Katastrálním pracovištěm Liberec. 
 
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě bodu 14, části 117, čl. CXVII 

zákona č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů, dnem 1.1.2003 příslušný s uvedenými nemovitostmi hospodařit ve smyslu § 9 
zákona č. 219/2000 Sb. 

  
Čl. II. 

 
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitost uvedenou v čl. I. této smlouvy 

nabyvateli. 
2. Nemovitost se převádí v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů.  
3. Nabyvatel převáděnou nemovitost do svého vlastnictví přijímá tak jak stojí a leží dle § 501 

občanského zákoníku. 
4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděné nemovitosti. 
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Čl. III. 
 

1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
uzavření této smlouvy bránily.  

2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázla nějaká omezení, závazky či 
právní vady. 
 

 Čl. IV. 
 

Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel. 
 

Čl. V. 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
2. Vlastnické právo k nemovitosti dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu práva do 

katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená 
s vlastnictvím a užíváním nemovitosti. 

3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá 
převodce.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech. 
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 

v podobě oboustranně uzavřených číslovaných dodatků smlouvy. 
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují 

své vlastnoruční podpisy. 
7. Nedílnou součástí smlouvy je doložka dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
8. Ředitelka odboru Odloučené pracoviště Liberec prohlašuje, že tato smlouva odpovídá platnému 

právnímu řádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prověřené, a dále že tato smlouva je 
uzavírána jen na základě dokladů, které byly shledány jako úplné a hodnověrné a odůvodňují 
uzavření této smlouvy jako nejvhodnější naložení s majetkem státu.  

 
……………………………                           

 
 
V Ústí nad Labem dne                 V Liberci dne 
 
 
 
 
 
 
..........................................                                                  .................................. 
   JUDr. Marie Ševelová              Martina Rosenbergová 
ředitelka Územního pracoviště    primátorka Statutárního města Liberec 
          Ústí nad Labem 
 
 
 
 
       ………………………..   
        Lukáš Pohanka 
       starosta Městského obvodu Liberec –  

                             Vratislavice n.N. 
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D O L O Ž K A  

 
 
 
 

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“) 
 
 

 
Statutární město Liberec zastoupené Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou, ve 
smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., potvrzuje, že u právních úkonů obsažených ve smlo
uvě o bezúplatném převodu nemovitostí č. ULB/2011/Vratislavice, kterou se převádí: 
 
 

Pozemek 
 
 parcela číslo 1333 - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace 
 
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,  Katastrálním pracovištěm Liberec, 
 
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., či jinými obecně závaznými 
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, 
které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 
 
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. ULB/2011/Vratislavice byla schválena 
Usnesením č. ……..............……. ze zasedání Zastupitelstva města Liberec dne 
……………...............… 
 
 
V Liberci dne  
 
 
 
 

……………………………………… 
Martina Rosenbergová 

primátorka Statutárního města Liberec 
 
 
 
 
 

                 …….……………………..  
     Lukáš Pohanka 

starosta Městského obvodu Liberec –  
                 Vratislavice n.N. 
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