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9.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Majetkoprávní operace  

 

Zpracoval:  Odbor ekonomiky a majetku  

odbor, oddělení: Oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová  

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: RM dne 2.10.2012 a RM dne 16.10.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

25. 10. 2012 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
 
1. Prodej pozemků 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  prodej p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP 

č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Miroslavu Hubičkovi, bytem Halasova 893/4, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 130.300,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města.  
 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 369, při ul. Na Hroudě, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, paní Martině Slavíkové, bytem Na Hroudě 1643, 463 11 Liberec XXX, 
za kupní cenu 367.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
 
  

2. Prodej budovy 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX 
na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (p.p.č. 1283 vznikla ze 
sloučených dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011) 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Luboši Hlavatému, bytem Rozdvojená 152, 463 12 Liberec 25 – 
Šimonovice – Minkovice, za kupní cenu 4,095.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
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II. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

1.  Prodej pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                 p.p.č.  2772/1     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zahrada 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  záměr rady MO 
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 : 1,10 
jednotková cena   :  310,- Kč/m2      výměra: 408 m2       
     
základní cena   :  126.480,- Kč 
náklady spojené s realizací :      3.820,- Kč         (daň 3% 3.795,- Kč, zaokrouhlení + 25,- Kč) 
 
Celková cena   :  130.300,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí rady MO byl ve dne 11.5. – 11.6.2012 zveřejněn záměr prodeje pozemku 
formou VŘ, k výběrovému řízení se přihlásil jediný zájemce – pan. M. Hubička. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 5.3.2012 – usnesení č. 146/03/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 130.300,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Rada města – 3.4.2012 – usnesení č. 250/2012 bod III. 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP č. 
3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 130.300,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Zastupitelstvo města – 26.4.2012 – usnesení č. 90/2012 bod IV.1.1. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle 
GP č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 130.300,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Zveřejněno:        11.5.2012 – 11.6.2012, uzávěrka dne 11.6.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  dne 11.6.2012 se přihlásil pan Miroslav Hubička  – nabídka 130.300,- Kč.   
 
Rada MO – 18.6.2012 – usnesení č. 397/06/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č.    
2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Miroslavu Hubičkovi, bytem Halasova 893/4, 460 06 Liberec VI, za 
kupní cenu 130.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
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schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 19.9.2012 – usnesení č. 135/09/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Miroslavu Hubičkovi, bytem Halasova 893/4, 460 06 Liberec VI, 
za kupní cenu 130.300,- 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 – 2.10.2012 – usnesení č. 767/2012 bod V.1. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP č. 3193-
497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Miroslavu 
Hubičkovi, bytem Halasova 893/4, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 130.300,- 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. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP č. 
3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Miroslavu 
Hubičkovi, bytem Halasova 893/4, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 130.300,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města.  
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2.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                       p.p.č. 369     
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 čistého  
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  063       cenové pásmo / kategorie: IV. / B  
 
Znaleckým posudkem č. 2772/048/2012 (E) ze dne 2.5.2012, který vypracoval znalec Ing. Luděk 
Stejskal, byl pozemek oceněn na 352.170,- Kč. 
+ ostatní náklady 14.830,- Kč (daň 3% 10.566,- Kč, ZP 3.600,- Kč, zaokrouhlení + 664,- Kč) 
 
Celková cena:   367.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Nájemce pozemku – Ing. Martina Slavíková, bytem Na Hroudě 1643, 463 11 Liberec XXX – byla, na 
základě úkolu z rady MO, oslovena s nabídkou k odkupu pozemku p.p.č. 369. Dne 28.2.2012 jsme od 
Ing. Slavíkové obdrželi žádost o prodej pozemku. Pozemek byl oceněn znaleckým posudkem. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 7.5.2012 – usnesení č. 299/05/2012  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č 369, při ul. Na Hroudě, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 367.000,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku. 
 
Rada města – 22.5.2012 – usnesení č. 366/2012 bod IV.  
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č 369, při ul. Na Hroudě, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 367.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemce pozemku. 
 
Zastupitelstvo města – 31.5.2012 – usnesení č. 123/2012 bod IV.1.2.  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr prodeje p. p. č 369, při ul. Na Hroudě, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 367.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemce pozemku. 
 
Zveřejněno:        27.6.2012 – 13.7.2012, uzávěrka dne 13.7.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  Ing. Martina Slavíková, jistina zaplacena na účet MO 
 
Rada MO – 5.9.2012 – usnesení č. 442/09/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č.    
369, při ul. Na Hroudě, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Martině Slavíkové, bytem Na Hroudě 
1643, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 367.000,- 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 – 19.9.2012 – usnesení č. 136/09/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 369, při ul. Na Hroudě, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Martině Slavíkové, bytem Na Hroudě 
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1643, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 367.000,- 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 – 2.10.2012 – usnesení č. 767/2012 bod V.2.  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 369, při ul. Na Hroudě, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, paní Martině Slavíkové, bytem Na Hroudě 1643, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 
367.000,- 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. 369, při ul. Na Hroudě, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, paní Martině Slavíkové, bytem Na Hroudě 1643, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 
367.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
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2. Prodej budovy 
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -   PRŮVODNÍ LIST 
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ: 
 
     a) adresa budovy:    Tanvaldská  299,  Liberec  XXX, v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
     b) stavební pozemek:  1282 (zastavěná plocha a nádvoří)                                                      
     c) pozemky související:  1282, 1284 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a 1283 (zahrada)  

(oddělením z p.p.č. 1283 a 1284, dle GP č. 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011, vzniká nová 
p.p.č. 1283 o výměře 350 m2) 

      
(využití dle územ. plánu:  plochy bydlení čistého)  
    
Privatizace dle:    Zásad postupu při privatizaci nemovitostí  (§38) 
 
2. POPIS BUDOVY: 
    a) bytové jednotky:    8  b.j.    1x 3+1, 2x  2+1, 5x 1+1                                                                   
    b) nebytové prostory:   hodinářství - nájem na dobu neurčitou                                    

c) technický stav:  
Jedná se o částečně podsklepený zděný patrový bytový dům s obyvatelným podkrovím 
upraveným v prostoru sedlové střechy, která je na bednění pokrytá asfaltovým šindelem. Ze 
základního obdélníkového půdorysu objektu vystupuje schodiště za domem, ke kterému přiléhá 
těleso záchodů přístupných z mezipodest schodiště a rizalit na straně průčelí obráceného do ulice. 
Nad oběma částmi je sedlové zastřešení střešních vestaveb pro podkrovní prostory. Oba vedlejší 
hřebeny jsou na hřeben hlavní kolmé. 
Nosné stěny jsou vyzděné z cihelného a částečně smíšeného zdiva na tloušťku převážně 45 a 60 
cm. Krov je dřevěný vázaný, stropy dřevěné trámové, ve sklepě jsou ploché klenby do 
válcovaných ocelových nosníků.  
Okna jsou nová plastová, dveře hladké a prosklené do ocelových zárubní a rámové, podlahy PVC 
na dřevotřísku, prkna, keramické dlažby, teraso a v malé míře vlýsky. Vnitřní omítky jsou 
vápenné hladké, fasáda nová tenkostěnná, je provedeno oplechování střechy a parapetů 
z pozinkovaného plechu. V části bytů jsou koupelny, v některých bytech je vana nebo sprchový 
kout umístěný v kuchyni. Záchody jsou splachovací, většinou v bytech, některé byty mají WC 
v mezipatře. 
Vytápění bytů zajišťují převážně lokální plynová topidla „WAW“, elektrická akumulační kamna 
a kamna na uhlí. Zdrojem teplé užitkové vody jsou plynové průtokové ohřívače „karmy“ a 
elektrické bojlery.  
Původní dokumentace k domu se nedochovala, tj. není k dispozici doklad o stáří domu, ale na 
podlaze vstupní chodby domu je vyznačen letopočet 1898. Na domu byla před šesti lety 
provedena nová střešní krytina z asfaltového šindele, v roce 2007 byla provedena nová fasáda 
(bez zateplení), ve dvoře je však již patrná porucha římsy. V roce 2011 byla vyměněna veškerá 
okna za nová plastová. Část bytů byla zmodernizována. Dřevěné podlahy v přízemí jsou 
napadené hnilobou. Dům je napojen na veřejnou vodovodní, kanalizační a plynovodní síť a na 
rozvod elektrické energie. 
Příslušenství: Severně od domu je postavena zděná kolna - přízemní nepodsklepená stavba 
s pultovou střechou, kopaná studna s hloubkou 18 m, kontrolní šachta, přípojka kanalizace, 
plotová vrata, plot k ulici a podél východní hranice, podezdívka plotu k ulici, plot severní, žulové 
předložené schody, schody u nebytového prostoru, betonové plochy, klepadlo na koberce, , 
věšáky na prádlo, trvalé porosty. 
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Dispozice: 
1.P.P.:  3 sklepní místnosti,  schody 
1.N.P.:  hlavní vstup do ulice, chodba, bývalá prádelna, schodiště, zadní východ do dvora 
             byt 2+1 (volný),  nebytový prostor (3 místnosti + WC)  - hodinářství              
2.N.P.:  chodba,  schody, WC v mezipatře, byt 1+1 (pronajatý),  byt 2+1 (pronajatý),  byt 3+1   
             (pronajatý)  
Podkroví: chodba, schody do přízemí a na půdu, WC v mezipatře, 4x byt 1+1 (3 pronajaté, 1 volný) 
Půda: schody, půdní prostor od kterého jsou prkennými příčkami odděleny půdní kóje   
 

3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s právem přednosti nájemníků za podmínek stanovených  
§ 606 občanského zákoníku  a Zásad postupu při privatizaci nemovitostí  (§38) 
 
4. CENA:      znalecký posudek  č.  901/2011  Ing. Miroslava Bureše ze dne  16.12.2011 

a) administrativní cena      4,168.210,- Kč  
b) tržní hodnota  (cena obvyklá)     4,400.000,- Kč 
ostatní náklady (Daň 3% 132.000,- Kč, GP 5.030,- Kč, ZP 12.900,- Kč, zaokr. +70,- Kč) 150.000,- Kč 
    Cena:        4,550.000,- Kč   
 
cena snížena o 10% 

 Cena:        4,095.000,- Kč   
 
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
- celá kupní cena splatná před podpisem kupní smlouvy 
 
6. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:          
- uzavřeny nájemní smlouvy na bytové jednotky  
- uzavřena nájemní smlouva na nebytový prostor na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- GP č. 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011 byly z p.p.č. 1281 a 1282 odděleny díly „a“ „b“ „c“ „d“. 
Spojením dílů „b“ a „d“ vzniká nová p.p.č. 1283, která je předmětem prodeje a spojením dílů „a“ a „c“ 
vzniká nová p.p.č. 1281, která není předmětem prodeje. 
 
Projednáno: 
Rada MO - 19.9.2011 - usnesení č. 497/09/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1281, 
1282, 1283, a 1284 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení části 
p.p.č. 1281 a poté zpracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti. 
 
Rada MO - 9.1.2012 - usnesení č. 06/01/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 
1284, a 1283 (vzniklé ze sloučených dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-
498/2011 ze dne 10.11.2011) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemníků za podmínek stanovených § 606 občanského zákoníku, za minimální kupní cenu 
4,550.000,- Kč. 
 
Rada města - 31.1.2012 - usnesení č. 68/2012 bod II.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na 
p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (vzniklé ze sloučených dílů „b“ a 
„d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011) v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemníků za podmínek stanovených § 606 
občanského zákoníku, za minimální kupní cenu 4,550.000,- Kč. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  1.3.2012 – 30.4.2012, uzávěrka dne 30.4.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:   K VŘ se nikdo nepřihlásil. 
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Rada MO - 7.5.2012 – usnesení č. 300/05/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na prodej budovy č.p. 299 včetně souvisejících pozemků a souhlasí se záměrem 
prodeje budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, 
p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (vzniklé ze sloučených dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle 
GP 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální kupní cenu 
sníženou o 10%, tj. 4,095.000,- Kč a ukládá TOM opětovně zveřejnit 
 
Rada města - 22.5.2012 - usnesení č. 366/2012 bod V. 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec 
XXX na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (vzniklé ze sloučených 
dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011) v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální kupní cenu sníženou o 10%, tj. 4,095.000,- Kč, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemníků.  
 
Zastupitelstvo města - 31.5.2012 - usnesení č. 123/2012 bod VI.2. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec 
XXX na p. p. č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p. p. č. 1282, 1284, a 1283 (vzniklé ze sloučených 
dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze dne10.11.2011) v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální kupní cenu sníženou o 10%, tj. 4,095.000,- Kč, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemníků.  
 
Zveřejněno:  28.6.2012 – 27.8.2012, uzávěrka dne 27.8.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  p. Luboš Hlavatý, jistina zaplacena na účet MO 
 
Rada MO - 5.9.2012 – usnesení č. 445/09/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem budovy 
č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 
1283 (vzniklé ze sloučených dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze 
dne 10.11.2011) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Luboši Hlavatému, bytem Rozdvojená 152, 463 
12 Liberec 25 – Šimonovice – Minkovice, za kupní cenu 4,095.000,- 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 – 19.9.2012 – usnesení č. 137/09/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 
1284, a 1283 (vzniklé ze sloučených dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-
498/2011 ze dne 10.11.2011) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Luboši Hlavatému, bytem 
Rozdvojená 152, 463 12 Liberec 25 – Šimonovice – Minkovice, za kupní cenu 4,095.000,- 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 - 2.10.2012 - usnesení č. 767/2012 bod VI. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na 
p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (p.p.č. 1283 vznikla ze sloučených 
dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011) v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Luboši Hlavatému, bytem Rozdvojená 152, 463 12 Liberec 25 – 
Šimonovice – Minkovice, za kupní cenu 4,095.000,- 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 budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX 
na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (p.p.č. 1283 vznikla ze 
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sloučených dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011) 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Luboši Hlavatému, bytem Rozdvojená 152, 463 12 Liberec 25 – 
Šimonovice – Minkovice, za kupní cenu 4,095.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 
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