










































































 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

24. 11. 2011 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
1. Prodej Pozemků 
 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  prodej p.p.č. 2349/11, oddělené z p.p.č. 2349/1 
dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Josefovi a Zuzaně Bémovým, bytem Vnější 1393, 463 11 Liberec XXX, za kupní 
cenu 419.900,- 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. 2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 

dle GP č. 3137-100/2011 ze dne 30.5.2011, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Josefovi a Venuši Martinkovým, bytem Nezvalova 663/16, 460 15 Liberec XV, za 
kupní cenu 179.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
 
2. Přijmutí daru pozemků 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru p.p.č. 2550/2 a 2552/2, oddělených 
z p.p.č. 2550 a 2552 dle GP č. 3054-206/2010 ze dne 9.11.2010, při ul. Východní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou z vlastnictví pana Jaroslava Macha, bytem Východní 186, 463 11 Liberec 
XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

1. Prodej pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                              p.p.č.  2349/11     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  trvalý travní porost 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy zahrádek a chatových osad 
závazky a břemena  :  vysokotlak plynu VTL DN 150, podél hranice pozemku - věcné  
       břemeno chůze a jízdy přes p.p.č. 2349/1 na p.p.č. 2356 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  061                     cenové pásmo / kategorie: III. / E 
cena dle interního předpisu : 320,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,40 
jednotková cena   : 450,- Kč/m2        výměra: 899 m2       
     
základní cena   : 404.550 ,- Kč 
náklady spojené s realizací :    15.350,- Kč  (GP 3.032,-Kč, 3% daň 12.228,-Kč,  zaokrouhlení+90,-Kč) 
 
Celková cena   :  419.900,- Kč 
 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 20.05.2011 jsme obdrželi žádost od manželů Josefa a Zuzany Bémových, bytem Vnější 1393, 
463 11 Liberec XXX, ve věci prodeje části p.p.č. 2349/1 při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou. Dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009 se jedná o novou p.p.č. 2349/11 o výměře 899 m2.   
Na přibližně ¾ pozemku se nachází bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu VTL DN 150.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 30.5.2011 – usnesení č. 326/05/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2349/11, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 419.900,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Rada města – 7.6.2011 – usnesení č. 389/2011 bod I    
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2349/11, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 
2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 419.900,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  30.8.2011 – 15.9.2011   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 15.9.2011 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:     
-  manželé Josef a Zuzana Bémovi (jistina 42.000,- Kč byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 19.9.2011 – usnesení č. 493/09/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
2349/11, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená v k.ú. 
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Vratislavice nad Nisou, manželům Josefovi a Zuzaně Bémovým, bytem Vnější 1393, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 419.900,- 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 – 19.10.2011 – usnesení č. 148/10/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2349/11, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Josefovi a Zuzaně Bémovým, bytem Vnější 1393, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 419.900,- 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 – 1.11.2011 – usnesení č. 747/2011 bod II.1.    
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2349/11, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 
2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Josefovi a 
Zuzaně Bémovým, bytem Vnější 1393, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 419.900,- 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. 2349/11, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP 
č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Josefovi a 
Zuzaně Bémovým, bytem Vnější 1393, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 419.900,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  
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2.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                               p.p.č.  2349/14      
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  trvalý travní porost 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy zahrádek a chatových osad 
závazky a břemena  :  nájemní smlouva – manželé Martinkovi     
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  061                     cenové pásmo / kategorie: III. / E 
cena dle interního předpisu : 320,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,40 
jednotková cena   : 450,- Kč/m2        výměra: 374 m2       
     
základní cena   : 168.300,- Kč 
náklady spojené s realizací :   11.000,- Kč  (daň 3% 5.049,- Kč, GP 6.000,- Kč , zaokrouhlení - 49,- Kč)     
 
Celková cena  :   179.300,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 09.08.2010 jsme obdrželi žádost od manželů Josefa a Venuše Martinkových, bytem Nezvalova 
663/16, 460 15 Liberec XV, ve věci prodeje části p.p.č. 2349/1 při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou. Žádají o odkup části p.p.č. 2349/1 o výměře cca 383 m2, na kterou mají uzavřenou 
nájemní smlouvu a nadále jí chtějí užívat jako zahrádku. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 30.8.2010 – usnesení č. 677/08/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
části p.p.č. 2349/1 při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 450,- 
Kč/m2 + náklady prodeje a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení a po jeho zpracování opětovně 
předložit materiál k projednání radě MO. 
 
Rada MO – 13.6.2011 – usnesení č. 358/06/2011/2 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 3137-100/2011, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 179.300,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
nájemce pozemku.  
 
Rada města – 21.6.2011 – usnesení č. 439/2011 bod I 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 
3137-100/2011, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 179.300,- 
Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku.  
 
ZVEŘEJNĚNO:  30.8.2011 – 15.9.2011   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 15.9.2011 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:     
-  manželé Josef a Venuše Martinkovi (jistina 18.000,- Kč byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 19.9.2011 – usnesení č. 494/09/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 3137-100/2011 ze dne 30.5.2011, při ul. Zavřená v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Josefovi a Venuši Martinkovým, bytem Nezvalova 663/16, 460 15 
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Liberec XV, za kupní cenu 179.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 19.10.2011 – usnesení č.149/10/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 3137-100/2011 ze dne 30.5.2011, při ul. Zavřená 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Josefovi a Venuši Martinkovým, bytem Nezvalova 663/16, 
460 15 Liberec XV, za kupní cenu 179.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města – 1.11.2011 – usnesení č. 747/2011 bod II.2.    
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 
3137-100/2011 ze dne 30.5.2011, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Josefovi a 
Venuši Martinkovým, bytem Nezvalova 663/16, 460 15 Liberec XV, za kupní cenu 179.300,- 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. 2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP 
č. 3137-100/2011 ze dne 30.5.2011, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Josefovi 
a Venuši Martinkovým, bytem Nezvalova 663/16, 460 15 Liberec XV, za kupní cenu 179.300,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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II. Přijmutí daru pozemků 
 
Přijmutí daru pozemků – p.p.č. 2550/2 a 2552/1 při ul. Východní 
 
Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 
Kontroloval: Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
Důvodová zpráva: 
Od pana Jaroslava Macha, bytem Východní 186, 463 11 Liberec XXX, jsme obdrželi nabídku daru 
částí pozemků v jeho vlastnictví (části p.p.č. 2550 a 2552) za účelem rozšíření komunikace – ul. 
Východní – (Oplocení pana Macha je již posunuto za hranici dělení, zpevněná krajnice a povrch 
komunikace už vybudovány jsou, dále se upravovat nebude).  
Dle požadavku stavebního úřadu je toto rozšíření komunikace Východní nezbytné pro výstavbu 
technické infrastruktury pro 8 rodinných domů – investorem je p. Mach.  
(Geometrickým plánem č. 3054-206/2010 ze dne 9.11.2010 byly tyto části odděleny jako p.p.č. 2550/2 
o výměře 5 m2 a p.p.č. 2552/2 o výměře 1 m2.)  
 
pozemková parcela č.  : 2550 – odděluje se 2550/2 
výměra    : 849 m2 – odděluje se 5 m2 
druh pozemku  / využití  : zastavěná plocha a nádvoří – odděluje se: jiná plocha 
ochrana    : --- 
lokalita    : ul. Východní 
vlastník    : Jaroslav Mach 
 
pozemková parcela č.  : 2552 – odděluje se 2552/2 
výměra    : 266 m2 – odděluje se 1 m2 
druh pozemku  / využití  : zahrada  
ochrana    : zemědělský půdní fond 
lokalita    : ul. Východní 
vlastník    : Jaroslav Mach 
 
 
Projednáno: 
Rada MO – 19.9.2011 – usnesení č. 496/09/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijetím daru p.p.č. 
2550/2 a 2552/2, oddělených z p.p.č. 2550 a 2552 dle GP č. 3054-206/2010 ze dne 9.11.2010, při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví pana Jaroslava Macha, bytem Východní 186, 
463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 19.10.2011 150/10/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přijetí 
daru p.p.č. 2550/2 a 2552/2, oddělených z p.p.č. 2550 a 2552 dle GP č. 3054-206/2010 ze dne 
9.11.2010, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví pana Jaroslava Macha, bytem 
Východní 186, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a 
ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města – 1.11.2011 – usnesení č. 747/2011 bod III    
Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru p.p.č. 2550/2 a 2552/2, oddělených z p.p.č. 2550 a 
2552 dle GP č. 3054-206/2010 ze dne 9.11.2010, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
z vlastnictví pana Jaroslava Macha, bytem Východní 186, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru p.p.č. 2550/2 a 2552/2, oddělených z p.p.č. 
2550 a 2552 dle GP č. 3054-206/2010 ze dne 9.11.2010, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou z vlastnictví pana Jaroslava Macha, bytem Východní 186, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  
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