
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 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 6.11.2012 a dne 20.11.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  
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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

29. 11. 2012 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
 
1. Prodej pozemků 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1728 a 1736/3, při ul. Rochlická, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti AQUEL BOHEMIA, s.r.o. se sídlem Vesecká 97, 460 06 Liberec 
VI, IČ 25413589, za kupní cenu 194.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky 
zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro p.p.č. 1727/3 do 60-ti dnů ode dne zapsání vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. 

 
  

2. Přijetí daru pozemků 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru nově vzniklých p.p.č. 2196/3, 2196/14, 
2196/15, 2196/17 a 2197/2, oddělených z p.p.č 2196/1, 2196/3, 2196/8 a 2197/2 dle GP č. 3228-
017/2012 ze dne 25.4.2012, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti Skanska a.s., 
divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978, termín podpisu darovací smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
 
3. Zrušení usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání zrušuje své usnesení č. 90/2012 bod IV.3.2.7. ze dne 26.4.2012 ve 
věci prodeje p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při 
ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
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VI. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

1.  Prodej pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                     p.p.č.  1736/3 a 1728     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  : 1736/3 trvalý travní porost, 1728 ostatní plocha – ostatní komunikace 
ochrana    :  zemědělský půdní fond, --- 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy urbanizované zeleně, ostatní městská zeleň, komunikace 
závazky a břemena  :  záplavové území, ochranné pásmo dráhy 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
p.p.č. 1736/3 
urbanistický obvod   : 059                     cenové pásmo / kategorie: IV. / D  
cena dle interního předpisu : 140,- Kč/m2       koeficient K3 : 1,40 
jednotková cena   : 200,- Kč/m2          výměra: 380 m2        
základní cena   :   76.000,- Kč  
náklady spojené s realizací :     2.300,- Kč     (daň 3% 2.280,- Kč,  zaokrouhlení +20,- Kč)               
Celková cena   :  78.300,- Kč  
 
 
p.p.č. 1728 
urbanistický obvod   :  059                     cenové pásmo / kategorie: IV. / C 
cena dle interního předpisu :  280,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,40 
jednotková cena   :  390,- Kč/m2        výměra: 284 m2       
základní cena   :  110.760,- Kč 
náklady spojené s realizací :      3.340,- Kč                (daň 3% 3.324,- Kč, zaokrouhlení + 16,- Kč) 
Celková cena   :  114.100,- Kč 
 
Celková cena obou pozemků: 192.400,- Kč 
Cena po VŘ:   194.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Společnosti AQUEL BOHEMIA, s.r.o., IČ 25413589, se sídlem Vesecká 97, 460 06 Liberec VI, 
požádala o prodej p.p.č. 1736/3 při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou (v souvislosti s koupí 
části p.p.č. 1736/1 ve vlastnictví EUROHEAT, s.r.o. - za účelem stavby nového sídla společnosti.)  
Pozemek leží v záplavové oblasti a ochranném pásmu dráhy. Na základě návrhu rady MO byl 
schválen záměr prodeje také pro p.p.č. 1728 (pozemek je v KN veden jako komunikace – jedná se 
však zčásti o zpevněnou plochu a zčásti o zelený pás, pozemek končí před železniční tratí a dál 
nepokračuje). Do VŘ se přihlásili 2 zájemci – spol. AQUEL BOHEMIA, s.r.o. a manželé Marcela 
Suchá a Miroslav Suchý (kteří vlastní pozemek sousedící s p.p.č. 1728 - p.p.č. 1727/3, na kterém 
mají zatím nezkolaudovanou stavbu rodinného domu). Vyšší nabídku předložila spol. AQUEL 
BOHEMIA, s.r.o.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 16.4.2012 – usnesení č. 256/04/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 1728 a 1736/3, při ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
192.400,- Kč, formou výběrového řízení. 
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Rada města – 2.5.2012 – usnesení č. 346/2012 bod III.2. 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje  p.p.č. 1728 a 1736/3, při ul. Rochlická,     
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 192.400,- Kč, formou výběrového řízení 
 
Zastupitelstvo města – 31.5.2012 – usnesení č. 123/2012 bod IV.1.1.  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1728 a 1736/3, při ul. Rochlická, 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 192.400,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
 
Zveřejněno:        27.6.2012 – 27.7.2012, uzávěrka dne 27.7.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  - AQUEL Bohemia, s.r.o. (jistina zaplacena na účet MO) 

    - manželé Miroslav Suchý a Marcela Suchá (jistina zaplacena na účet MO) 
Oba přihlášení byli pozváni ke komisi pro VŘ na prodej nemovitostí k předložení druhé cenové 
nabídky, která se konala dne 19.9.2012. Manž. Miroslav Suchy a Marcela Suchá předložili nabídku 
shodnou s prvním kolem, druhou vyšší nabídku předložila spol. AQUEL BOHEMIA, s.r.o.: 2. nabídka 
– 194.000,- Kč. 
 
Rada MO – 1.10.2012 – usnesení č. 528/10/2012  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č.    
1728 a 1736/3, při ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti AQUEL BOHEMIA, s.r.o. 
se sídlem Vesecká 97, 460 06 Liberec VI, IČ 25413589, za kupní cenu 194.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro p.p.č. 1727/3 
do 60-ti dnů ode dne zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí a ukládá starostovi projednat 
tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 17.10.2012 – usnesení č. 147/10/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1728 a 1736/3, při ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti AQUEL 
BOHEMIA, s.r.o. se sídlem Vesecká 97, 460 06 Liberec VI, IČ 25413589, za kupní cenu 194.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky zřízení věcného břemene chůze a 
jízdy pro p.p.č. 1727/3 do 60-ti dnů ode dne zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí a 
ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města – 6.11.2012 – usnesení č. 864/2012 bod II.  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1728 a 1736/3, při ul. Rochlická, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti AQUEL BOHEMIA, s.r.o. se sídlem Vesecká 97, 460 06 Liberec 
VI, IČ 25413589, za kupní cenu 194.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky 
zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro p.p.č. 1727/3 do 60-ti dnů ode dne zapsání vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1728 a 1736/3, při ul. Rochlická, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti AQUEL BOHEMIA, s.r.o. se sídlem Vesecká 97, 460 06 Liberec 
VI, IČ 25413589, za kupní cenu 194.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky 
zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro p.p.č. 1727/3 do 60-ti dnů ode dne zapsání vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. 
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2. Přijetí daru pozemků 
 
Dar p.p.č.  2196/3, 2196/14, 2196/15, 2196/17, 2197/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou od spol. 
Skanska a.s.                 
 
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
p.p.č. 2196/3 (ostatní plocha, zeleň, výměra 858 m2)  
p.p.č. 2196/14 (ostatní plocha, jiná plocha, výměra 61 m2) 
p.p.č. 2196/15 (ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 2.434 m2) 
p.p.č. 2196/17 (ostatní plocha, zeleň, výměra 15 m2) 
p.p.č. 2197/2 (ostatní plocha, zeleň, výměra 193 m2) 
    
Důvodová zpráva: 
V rámci realizace stavby „Bytové domy Nová Ruda, Liberec“ byla mezi investorem - Skanska a.s., 
divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 (dárce) a městem (obdarovaný) 
podepsána smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací (viz příloha) na části pozemků při ul. U 
Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou – části p.p.č. 2196/1, 2196/3, 2196/8 a 2197/2. (Součástí převodu 
je i darování nové dešťové kanalizace včetně retenční nádrže + veřejné osvětlení, prodej stavby 
komunikace včetně uličních vpustí a jejich přípojek, chodníků a dopravního značení za cenu 1.000,-Kč 
včetně DPH – tento dar i prodej budou řešeny samostatnými smlouvami.) 
Po zaměření staveb došlo ke geometrickému oddělení částí pozemků (viz příloha) – Geometrický plán 
předkládáme k vypořádání budoucí smlouvy darovací. 
  
Budoucí přijetí daru částí pozemků bylo schváleno ve všech orgánech: 
Rada MO – 30.8.2010 – usn. č. 706/08/2010 a 707/08/2010 
Zastupitelstvo MO – 8.9.2010 – usn. č. 161/09/2010 
Rada města – 1.3.2011 – usn. č. 139/2011 bod V.2. 
Zastupitelstvo města – 16.4.2011 – usn. č. 52/2011 bod IV.4.2. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí přijetí daru částí p.p.č. 2196/1, 2196/3, 2196/8 a 
2197/2, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti SKANSKA a.s., divize Skanska 
Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, IČ: 00262978, v souvislosti s budoucím darem dešťové kanalizace, retenční nádrže, 
veřejného osvětlení a budoucí koupí staveb komunikace, chodníků, uličních vpustí a jejich přípojek a 
dopravního značení.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 1.10.2012 - usnesení č. 529/10/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijmutím daru 
nově vzniklých p.p.č. 2196/3, 2196/14, 2196/15, 2196/17 a 2197/2, oddělených z p.p.č 2196/1, 2196/3, 
2196/8 a 2197/2 dle GP č. 3228-017/2012 ze dne 25.4.2012, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, od společnosti Skanska a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 
4,  IČ: 26271303 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 17.10.2012 - usnesení č. 148/10/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přijetí 
daru nově vzniklých p.p.č. 2196/3, 2196/14, 2196/15, 2196/17 a 2197/2, oddělených z p.p.č 2196/1, 
2196/3, 2196/8 a 2197/2 dle GP č. 3228-017/2012 ze dne 25.4.2012, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, od společnosti Skanska a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 
Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
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Rada města – 6.11.2012 – usnesení č. 864/2012 bod III. 
Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru nově vzniklých p.p.č. 2196/3, 2196/14, 2196/15, 
2196/17 a 2197/2, oddělených z p.p.č 2196/1, 2196/3, 2196/8 a 2197/2 dle GP č. 3228-017/2012 ze 
dne 25.4.2012, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti Skanska a.s., divize 
Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví Statutárního 
města Liberec, IČ: 00262978, termín podpisu darovací smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru nově vzniklých p.p.č. 2196/3, 2196/14, 
2196/15, 2196/17 a 2197/2, oddělených z p.p.č 2196/1, 2196/3, 2196/8 a 2197/2 dle GP č. 3228-
017/2012 ze dne 25.4.2012, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti Skanska a.s., 
divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978, termín podpisu darovací smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 

 



 - 8 -

 

 

 

 



 - 9 -

 

 

 

 



 - 10 -

 



 - 11 -

 
 
 
 
 



 - 12 -

 

 
 



 - 13 -

 



 - 14 -

 



 - 15 -

 
 
 

 



 - 16 -

3. Zrušení usnesení 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                              p.p.č. 1545/12     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  : ostatní plocha, jiná plocha (využití dle ÚP – plochy bydlení čistého) 
urbanistický obvod   : 059                     cenové pásmo / kategorie: IV / F 
cena dle interního předpisu :  70,- Kč/m2      koeficient K3 :1,35 
jednotková cena   : 100,- Kč/m2           
cena určená radou MO  : 200,- Kč/m2       výměra: 19 m2 
 
základní cena   :  3.800,- Kč 
náklady spojené s realizací :     900,- Kč       (daň 3% 114,-Kč, GP 833,-Kč, zaokrouhlení -47,-Kč) 
Celková cena   :  4.700,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Prodej p.p.č. 1545/12 panu Vítězslavu Procházkovi byl projednán a schválen ve všech orgánech,  
kupní cena byla zaplacena, Kupní smlouva (č. 6100/2012/8564) byla podepsána a vložena do katastru 
nemovitostí, kde jsme, na základě žádosti MML a DPMLJ, nechali řízení o zápisu vlastnického práva 
zastavit (pozemek bude potřebný při rekonstrukci tramvajové tratě). Pan Procházka souhlasil se 
zastavením řízení za podmínky, že mu budou vráceny veškeré vynaložené náklady a zajištěn přístup 
na p.p.č. 1545/3 (na které stojí garáž ve vlastnictví p. Procházky) – zřízením věcného břemene chůze a 
jízdy. 
 
Projednáno (prodej): 
Zveřejnění záměru prodeje: 31.1.2012 – 15.2.2012, uzávěrka dne 15.2.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:    -  pan Vítězslav Procházka (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 121/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Vítězslavu Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 4.700,- 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 – 21.3.2012 – usnesení č. 47/03/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Vítězslavu Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 4.700,- 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 – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod V.2.7. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 
3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Vítězslavu 
Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.700,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města. 
 
 
 



 - 17 -

Zastupitelstvo města – 26.4.2012 - usnesení č. 90/2012 bod IV.3.2.7. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP 
č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Vítězslavu 
Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.700,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města. 
 
Projednáno (zrušení usnesení): 
 
Rada MO – 1.10.2011 - usnesení č. 530/10/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
121/02/2012 ze dne 20.2.2012 ve věci prodeje p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 
3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Vítězslavu 
Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.700,- Kč a ukládá 
starostovi předložit materiál zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 17.10.2011 - usnesení č. 149/10/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
47/03/2012 ze dne 21.3.2012 ve věci prodeje p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-
321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Vítězslavu 
Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.700,- Kč a ukládá 
starostovi předložit materiál v následných orgánech. 
 
Rada města – 6.11.2012 – usnesení č. 864/2012 bod IV. 
Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 250/2012 bod V.2.7. ze dne 3.4.2012 ve věci 
prodeje p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. 
Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zrušuje své usnesení č. 90/2012 bod IV.3.2.7. ze dne 26.4.2012 ve 
věci prodeje p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při 
ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
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