




































































































































































































































































































 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

23. 2. 2012 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
1. Prodej Pozemků 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 348/3 a 348/4, při ul. Dlouhomostecká 

v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Ing. Zbyňku Bestovi, za kupní cenu 202.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky uzavření smluv o právu vstupu na dotčený pozemek 
pro spoluvlastníky pozemku p.p.č. 347 a domu č.p. 656. 

  
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1623 a 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 

dle GP č. 3176-267/2011 ze dne 10.10.2011, při ul. U Strže, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Jiřímu a Martině Vackovým, za kupní cenu 751.200,- 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. 1651, při ul. Vinařská v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, manželům Janovi a Lence Černým, za kupní cenu 141.100,- 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. 2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené 

z p.p.č. 2031 dle GP č. 3191-322/2011 ze dne 2.11.2011), při ul. Sladovnická v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, společnosti PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o., se sídlem Svijany 25, 463 
46 Svijany, IČ 25009699, za kupní cenu 201.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 

   
 
II. Výkup pozemku 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 345/23, při ul. Pod Tyršovým vrchem, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od Ing. Zbyňka Besty, za kupní cenu 1,- Kč, s tím, že náklady na 
správní poplatek na vklad do KN uhradí Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou. 
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VIII. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

1. Prodej pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                       p.p.č. 348/3 a 348/4       
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  348/3 – zahrada, 348/4 – trvalý travní porost 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
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   : 063                     cenové pásmo / kategorie: IV. / B 
cena dle interního předpisu : 560,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,20 
jednotková cena   : 670,- Kč/m2        výměra: 108 m2 + 184 m2 = 292 m2        
     
základní cena   :   195.640,- Kč 
náklady spojené s realizací :       5.860,- Kč                 (daň 3% 5.871,- Kč,  zaokrouhlení -11,- Kč)     
                          
Celková cena   :  201.500,- Kč  202.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 8.11.2011 jsme obdrželi žádost od pana Ing. Zbyňka Besty, (doručovací adresa: Šlikova 133/28, 
460 06 Liberec VI), ve věci prodeje p.p.č. 348/3 a 348/4 při ul. Dlouhomostecká v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou.  
Ing. Besta uvádí, že je vlastníkem sousedních pozemků a spoluvlastníkem  p.p.č. 347 a domu č.p. 
656 se spoluvlastnickým podílem ¼ . Dalšími spoluvlastníky p.p.č. 347 a domu č.p. 656 jsou pan 
Juraj Grajcár  s podílem ¼ a  pan Michal Kudráč  – oba mají na své podíly nařízenou exekuci a 
zástavní práva. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 21.11.2011 – usnesení č. 613/11/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 348/3 a 348/4, při ul. Dlouhomostecká v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 201.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 
 
Rada města – 6.12.2011 – usnesení č. 831/2011 bod I.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 348/3 a 348/4, při ul. Dlouhomostecká v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 201.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků okolních pozemků. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  21.12.2011 – 5.1.2012   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ: 5.1.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ: Ing. Zbyněk Besta (jistina byla zaplacena na účet MO), cenová nabídka činí 
202.000,- Kč 
 
Rada MO – 9.1.2012 – usnesení č. 08/01/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
348/3 a 348/4, při ul. Dlouhomostecká v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Ing. Zbyňku Bestovi, za kupní 
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cenu 202.000,- 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 – 18.1.2012 – usnesení č. 15/01/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 348/3 a 348/4, při ul. Dlouhomostecká v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Ing. Zbyňku Bestovi, za 
kupní cenu 202.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky uzavření smluv o právu 
vstupu na dotčený pozemek pro spoluvlastníky pozemku p.p.č. 347 a domu č.p. 656 a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města – 31.1.2012 – usnesení č. 68/2012 bod VI.1. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 348/3 a 348/4, při ul. Dlouhomostecká v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, Ing. Zbyňku Bestovi, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky 
uzavření smluv o právu vstupu na dotčený pozemek pro spoluvlastníky pozemku p.p.č. 347 a domu 
č.p. 656.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 348/3 a 348/4, při ul. Dlouhomostecká 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Ing. Zbyňku Bestovi, za kupní cenu 202.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky uzavření smluv o právu vstupu na dotčený pozemek pro 
spoluvlastníky pozemku p.p.č. 347 a domu č.p. 656. 
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2.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                           p.p.č. 1623 a p.p.č. 1622/3     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zastavěná plocha a nádvoří (p.p.č. 1622),  zahrada (p.p.č. 1623) 
ochrana    :  --- (p.p.č. 1622), zemědělský půdní fond (p.p.č. 1623) 
záměr    :  prodej pozemků   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého  
závazky a břemena  :  nájemní smlouva – manželé Mizerovi   
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  059                     cenové pásmo / kategorie: IV. / A 
cena dle interního předpisu :  700,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,40 
jednotková cena   :  980,- Kč/m2          výměra: 490 m2 (p.p.č. 1623) 110 m2 (p.p.č. 1622/3)     
     
základní cena   :  588.000,- Kč  
náklady spojené s realizací :   21.600,- Kč               (daň 3% 17.640,- Kč, GP 3960,- Kč) 
    
Celková cena   :  609.600,- Kč  
během VŘ došlo k navýšení ceny 
 
Celková cena   :  751.200,- Kč  
 
     
Důvodová zpráva: 
Na základě požadavku rady MO byly k prodeji připraveny p.p.č. 1623 a část 1623 při ul. U Strže 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Na p.p.č. 1622 se nachází stavba – rodinný dům ve vlastnictví manželů Petra a Ireny Mizerových a 
pana Miroslava Vargy. (Manželé Mizerovi, vlastní podíl 6/12 nemovitosti, paní Irena Mizerová 
vlastní navíc podíl 5/12 nemovitosti a Miroslava Vargy, vlastní podíl 1/12 nemovitosti.)  Pozemky 
byly přednostně nabídnuty vlastníkům rodinného domu, kteří nabídky nevyužili.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 3.10.2011 – usnesení č. 525/10/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 1623 a p.p.č. 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 dle GP č. 3176-267/2011, při ul. U Strže v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 609.600,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků domu č.p. 1374, při ul. U Strže, Liberec XXX.  
 
Rada města – 18.10.2011 - usnesení č. 702/2011 bod I.2. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1623 a 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 dle GP 
č. 3176-267/2011, při ul. U Strže v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 609.600,- 
Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků domu č.p. 1374, ul. U Strže, Liberec XXX.  
 
 
ZVEŘEJNĚNO:  31.10.2011 – 16.11.2011   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 16.11.2011 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:     
-  manželé Jiří a Martina Vackovi (jistina 61.000,- Kč byla zaplacena na účet MO) 
-  pan Martin Novák (jistina 61.000,- Kč byla zaplacena na účet MO) 
-  manželé Pavel a Vladislava Němečkovi (jistina 61.000,- Kč byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 21.11.2011 – usnesení č. 616/11/2011 
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledky 
výběrového řízení na prodej p.p.č. 1623 a 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 dle GP č. 3176-267/2011, při 
ul. U Strže v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM předložit materiály komisi pro výběrová 
řízení na prodej nemovitostí dne 5.12.2011. 
 
KVŘ 5.12.2011:     
-  na jednání před komisí předložili manželé Jiří a Martina Vackovi nejvyšší cenovou nabídku – 
751.200,- Kč. 
 
Rada MO – 5.12.2011 - usnesení č. 646/12/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1623 a 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 dle GP č. 3176-267/2011 ze dne 10.10.2011, při ul. U Strže, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Jiřímu a Martině Vackovým, za kupní cenu 751.200,- 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 – 18.1.2012 – usnesení č. 08/01/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1623 a 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 dle GP č. 3176-267/2011 ze dne 10.10.2011, při ul. U 
Strže, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Jiřímu a Martině Vackovým, za kupní cenu 751.200,- 
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 – 31.1.2012 – usnesení č. 68/2012 bod VI.2. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1623 a 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 dle GP č. 
3176-267/2011 ze dne 10.10.2011, při ul. U Strže, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Jiřímu a 
Martině Vackovým, za kupní cenu 751.200,- 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. 1623 a 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 dle 
GP č. 3176-267/2011 ze dne 10.10.2011, při ul. U Strže, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Jiřímu a Martině Vackovým, za kupní cenu 751.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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3.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                    p.p.č. 1651       
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 městského 
závazky a břemena  :  věcné břemeno – vedení vodovodní přípojky    
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   : 059                     cenové pásmo / kategorie: IV. / C 
cena dle interního předpisu : 280,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,35 
jednotková cena   : 380,- Kč/m2        výměra: 274 m2        
cena určená radou MO  : 500,- Kč/m2     
    
základní cena   :   137.000,- Kč 
náklady spojené s realizací :       4.100,- Kč                 (daň 3% 4.110,- Kč,  zaokrouhlení -10,- Kč)     
Celková cena   :  141.100,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 14.11.2011 jsme obdrželi žádost od manželů Jana a Lenky Černých, ve věci prodeje p.p.č. 1651 
při ul. Vinařská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za účelem rozšíření zahrady u domu. Přes p.p.č. 1651 
vede věcné břemeno vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 1362. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 21.11.2011 – usnesení č. 614/11/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 1651, při ul. Vinařská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 141.100,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků domu č.p. 1362. 
 
Rada města – 6.12.2011 – usnesení č. 831/2011 bod I.2. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1651, při ul. Vinařská v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 141.100,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků domu č.p. 1362. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  21.12.2011 – 5.1.2012, uzávěrka dne 5.1.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:   -  manželé Jan a Lenka Černí (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 9.1.2012 – usnesení č. 09/01/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1651, při ul. Vinařská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Janovi a Lence Černým, za kupní cenu 
141.100,- 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 – 18.1.2012 – usnesení č. 09/01/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1651, při ul. Vinařská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Janovi a Lence Černým, za 
kupní cenu 141.100,- 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 – 31.1.2012 – usnesení č. 68/2012 bod VI.3. 
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Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1651, při ul. Vinařská v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Janovi a Lence Černým, za kupní cenu 141.100,- 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. 1651, při ul. Vinařská v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, manželům Janovi a Lence Černým, za kupní cenu 141.100,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec. 
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4.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                 p.p.č.  2030/3 a 2031/2    
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
důvod předložení  :  žádost  
záměr    :  prodej pozemku   
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků 
    
p.p.č.  2031/2 druh pozemku / využití  : trvalý travní porost 

ochrana    : zemědělský půdní fond  
využití dle územ. plánu  : plochy pracovních aktivit – plochy průmyslové výroby, 

průmyslové  areály 
urbanistický obvod   :  080                  cenové pásmo / kategorie:  IV. / C 
cena dle interního předpisu :  280,- Kč/m2       koeficient K3 : 1,45 
jednotková cena   :  410,- Kč/m2       výměra: 233 m2 

cena určená radou MO  :  500,- Kč/m2   
základní cena   :  116.500,- Kč  

       
p.p.č.  2030/3 druh pozemku / využití  : zastavěná plocha a nádvoří (budova bez čp/če – jiná  

    stavba na p.p.č. 2030/2 a částečně na p.p.č. 2030/3)  
ochrana    : ---  
využití dle územ. plánu  : plochy pracovních aktivit – plochy průmyslové výroby, 

průmyslové areály  
urbanistický obvod   :  080                 cenové pásmo / kategorie:  IV. / B 
cena dle interního předpisu :  560,- Kč/m2       koeficient K3 : 1,45 
jednotková cena   :  810,- Kč/m2       výměra: 74 m2 

cena určená radou MO  : 1.000,- Kč/m2   
základní cena   :  74.000,- Kč  

 
základní cena obou pozemků :  190.500,- Kč  
náklady spojené s realizací :    10.200,- Kč    (daň  5.715,-Kč, GP 4.440,- Kč, zaokrouhlení +45,- Kč) 
 
Celková cena   : 200.700,- Kč   201.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 18.7.2011 jsme obdrželi žádost od společnosti PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o., 
IČ 25009699, se sídlem Svijany 25, 463 46 Svijany, zastoupené jednatelem Ing. Tomášem 
Kučerou, ve věci prodeje p.p.č. 2030/3 a části p.p.č. 2031 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
 
Důvodem žádosti bylo zjištění, že část průmyslového objektu (skladovací haly na p.p.č. 2030/2) ve 
vlastnictví žadatele se částečně nachází na p.p.č. 2030/3 ve vlastnictví města, proto by chtěli tento 
pozemek odkoupit. Spolu s ním žádají o část p.p.č. 2031, kde se nacházejí zpevněné plochy pro 
přístup k průmyslovému objektu – oddělená část by odpovídala současné linii oplocení, které 
sousedí s p.p.č. 2030/1 ve vlastnictví žadatele.  
 
Rada MO – 5.9.2011 – usnesení č. 443/09/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2030/3 za minimální prodejní cenu 810,- Kč/m2 + náklady prodeje a části p.p.č. 2031 za 
minimální prodejní cenu 410,- Kč/m2 + náklady prodeje, obě při ul. Sladovnická, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení. 
 
Rada MO – 21.11.2011 – usnesení č. 615/11/2011  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené z p.p.č. 2031 dle GP č. 3191-322/2011 ze dne 2.11.2011), při ul. 
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Sladovnická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 164.600,- Kč, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka p.p.č. 2030/2. 
 
Rada města – 6.12.2011 – usnesení č. 831/2011 bod I.3. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené z p.p.č. 
2031 dle GP č. 3191-322/2011 ze dne 2.11.2011), při ul. Sladovnická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 200.700,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka p.p.č. 
2030/2. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  21.12.2011 – 5.1.2012   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ: 5.1.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:     
-  PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o. (jistina byla zaplacena na účet MO), cenová nabídka 
činí 201.000,- Kč 
 
Rada MO – 9.1.2012 – usnesení č. - 10/01/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené z p.p.č. 2031 dle GP č. 3191-322/2011 ze dne 2.11.2011), při ul. 
Sladovnická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o., 
se sídlem Svijany 25, 463 46 Svijany, IČ 25009699, za kupní cenu 201.000,- 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 – 18.1.2012 – usnesení č. 10/01/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené z p.p.č. 2031 dle GP č. 3191-322/2011 ze dne 2.11.2011), při 
ul. Sladovnická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, 
s.r.o., se sídlem Svijany 25, 463 46 Svijany, IČ 25009699, za kupní cenu 201.000,- 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 – 31.1.2012 – usnesení č. 68/2012 bod VI.4. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené z p.p.č. 2031 
dle GP č. 3191-322/2011 ze dne 2.11.2011), při ul. Sladovnická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
společnosti PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o., se sídlem Svijany 25, 463 46 Svijany, IČ 
25009699, za kupní cenu 201.000,- 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. 2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené z p.p.č. 
2031 dle GP č. 3191-322/2011 ze dne 2.11.2011), při ul. Sladovnická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
společnosti PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o., se sídlem Svijany 25, 463 46 Svijany, IČ 
25009699, za kupní cenu 201.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
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II. Výkup pozemku 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                   p.p.č. 345/23     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  ostatní plocha, ostatní komunikace 
ochrana    :  ---  
záměr    :  prodej pozemků   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení městského 
závazky a břemena  :  věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a.s. 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků  
 
urbanistický obvod   :  063                                    
výměra    : 518 m2      
   
Celková cena   :  1,- Kč  
    
Důvodová zpráva: 
Dne 5.8.2010 jsme obdrželi žádost od Ing. Zbyňka Besty, , aby po zkolaudování komunikace Pod 
Tyršovým vrchem, město tuto komunikaci převzalo do svého vlastnictví. Rada MO tuto žádost 
schválila. 
Dne 10.10.2011 jsme obdrželi žádost od Ing. Zbyňka Besty, ve věci převzetí zkolaudované 
komunikace (kolaudační souhlas č.j.: SURR/7130/124636/11-Vá/KS). 
 
Projednáno: 
Rada MO – 30.8.2010 - usnesení č. 703/08/2010 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost Ing. Z. 
Besty, o převzetí obslužné komunikace po vybudování řadových rodinných domů v obytné zóně 
„POD TYRŠOVÝM VRCHEM“ po zkolaudování celé akce do majetku SML. 
  
Rada MO – 21.11.2011 - usnesení č. 628/11/2011 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost Ing. Z. 
Besty, o převzetí komunikace„Pod Tyršovým vrchem“, mezi řadovými domy v obytné zóně při ul. 
Dlouhomostecká a Tyršův Vrch do majetku Statutárního města Liberec, dle schváleného usnesení 
Rady MO č. 703/05/2010 a ukládá TO zpracovat kupní smlouvu na převod dotčených pozemků. 
 
Zastupitelstvo MO – 18.1.2012 – usnesení č. 11/01/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
p.p.č. 345/23, při ul. Pod Tyršovým vrchem, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od Ing. Zbyňka Besty, za 
kupní cenu 1,- Kč, s tím, že náklady na správní poplatek na vklad do KN uhradí Městský obvod 
Liberec – Vratislavice nad Nisou a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v následných orgánech.  
 
Rada města – 31.1.2012 – usnesení č. 68/2012 bod VII. 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 345/23, při ul. Pod Tyršovým vrchem, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, od Ing. Zbyňka Besty, za kupní cenu 1,- Kč, s tím, že náklady na správní 
poplatek na vklad do KN uhradí Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 345/23, při ul. Pod Tyršovým vrchem, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od Ing. Zbyňka Besty, za kupní cenu 1,- Kč, s tím, že náklady na 
správní poplatek na vklad do KN uhradí Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou. 
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