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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

28. 6. 2012 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
 
1. Prodej pozemku 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle GP č. 
2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti 
ELITRONIC s.r.o., sídlem U Šamotky 1642, 463 11 Liberec XXX, IČ 25018001, za kupní cenu 
10.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
  

2. Dražba obsazených bytových jednotek 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej obsazených bytových jednotek v budově č.p. 
1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a 
na pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 
26/2000 Sb., s právem přednosti nájemníků. A to b.j. č. 2 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 496.000,- Kč; b.j. č. 6 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 492.000,- Kč; b.j. č. 19 (včetně spoluvlastnického podílu 
6383/392845) za minimálně nejnižší podání 540.000,- Kč; b.j. č. 35 (včetně spoluvlastnického podílu 
5711/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- Kč; b.j. č. 56 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 510.000,- Kč a b.j. č. 59 (včetně spoluvlastnického podílu 
6383/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- Kč. 
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VII. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

1.  Prodej pozemku 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                               p.p.č.  3377/2     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  ostatní plocha, jiná plocha  
ochrana    :  --- 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  komunikace, plochy průmyslové výroby 
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  064       cenové pásmo / kategorie: IV. / B 
cena dle interního předpisu :  880,- Kč/m2   koeficient K3 : 1,05 
jednotková cena   :  930,- Kč/m2     výměra: 8 m2    
        
základní cena   :  7.440,- Kč 
náklady spojené s realizací :  1.000,- Kč  (daň 3% 225,- Kč, zaokrouhlení na minimum +775,- Kč) 
Celková cena po zaokr. :  9.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 14.2.2012 jsme obdrželi žádost od společnosti ELITRONIC, s.r.o, sídlem U Šamotky 1642, 463 
11 Liberec XXX, ve věci prodeje části p.p.č. 3377, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
kterou v současnosti mají v pronájmu - na části pozemku stojí dusíková odpařovací stanice v jejich 
vlastnictví. – viz příloha. 
Společnost ELITRONIC, s.r.o. dodala vlastní geometrický plán. 
 
Rada MO – 20.2.2012 – usnesení č. 114/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
části p.p.č. 3377, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 930,- 
Kč/ 1m2,- a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení. 
 
Rada MO – 2.4.2012 – usnesení č.  226/04/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č 3377/2, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 9.000,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku. 
 
Rada města – 17.4.2012 – usnesení č. 298/2012 bod III.  
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle GP č. 
2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 9.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku. 
 
Zastupitelstvo města – 26.4.2012 – usnesení č. 90/2012 bod IV.1.2. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle 
GP č. 2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 9.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku. 
 
Zveřejněno:        11.5.2012 – 25.5.2012, uzávěrka dne 25.5.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  k se dne 16.5.2012 přihlásila spol. ELITRONIC s.r.o.  – nabídka 10.100,- Kč.   
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Rada MO – 4.6.2012 – usnesení č. 361/06/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle GP č. 2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti ELITRONIC s.r.o., sídlem U Šamotky 1642, 463 11 Liberec 
XXX, IČ 25018001, za kupní cenu 10.100,- 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. 
 
Rada města – 19.6.2012  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle GP č. 2291-
237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ELITRONIC 
s.r.o., sídlem U Šamotky 1642, 463 11 Liberec XXX, IČ 25018001, za kupní cenu 10.100,- 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. 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle GP č. 
2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti 
ELITRONIC s.r.o., sídlem U Šamotky 1642, 463 11 Liberec XXX, IČ 25018001, za kupní cenu 
10.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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2. Dražba obsazených bytových jednotek 
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
Zpracoval:   Michaela Dorníková, referentka TOM  
Kontroloval:   Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ:   
 
obsazené bytové jednotky č. 2, 6, 19, 35, 56 a 59 v budově  č.p. 1400,  
ul. Zámecký vrch, Liberec XXX 

a) stavební pozemek:  č. 1257    k.ú. Vratislavice nad Nisou 
b) pozemky související:  --- 
c) správce majetku:   Realbyt  s.r.o. 

 
POPIS BUDOVY: 
 

a) Typ budovy:             panelová 
       Počet jednotek celkem: 66 (z toho 63 bytových jednotek a 3 nebytové jednotky) 

Budova má suterén a 13 nadzemních podlaží. V suterénu je 8 velkých místností se sklepními 
kójemi, 3 prádelny a kočárkárna. V přízemí je hlavní vstup, 3 sušárny, mandlovna, 3 byty a 2 
nebytové prostory. V dalších nadzemních podlažích jsou pouze byty, vždy 5 na jednom podlaží 
s chodbou ve tvaru písmene T se dvěma výtahy (1 osobní, 1 nákladní). Přístup ke schodišti je 
přes otevřenou pavlač, na jejíž každé straně je vždy 1 komora (tj. 2 v každém podlaží). Komory 
tvoří společné prostory pro byty na příslušných podlažích 

 
b)   technický stav: 

Jedná se o věžový třináctipodlažní bodový dům typu T06 BUL. Veškeré hlavní a nosné 
konstrukce jsou původní. V roce 1996 bylo rekonstruováno vytápění v celém domě, v roce 1999 
byla zateplena fasáda (tepelně izolační vrstvu tvoří polystyrénové desky, povrchová vrstva je 
akrylátová) a v roce 2000 byla opravena střecha (která je plochá, s atikou po obvodu a živičnou, 
vícevrstvou krytinou), v roce 2003 vyměněno zvonkové trafo a domácí telefony, v roce 2004 
vyměněna lana výtahů, v roce 2006 vyměněna dlažby ve vestibulu, v roce 2007 oprava střechy 
nad strojovnou výtahu.    
Příjezd a přístup je přímý z veřejné zpevněné obslužné komunikace, navazující na ul. Zámecký 
vrch. Napojení na veřejné inženýrské sítě, je kompletní (veřejný vodovodní řád, kanalizace, 
elektřina 230/400 V, zemní plyn, horkovod z městské teplárny přes výměník, slaboproud - 
telefon, kabelová televize).  
Na střeše je umístěna malá střešní nadstavba, ve které se nachází strojovna výtahů a místnost 
s technologickými zařízeními - telekomunikační základnová stanice firmy  T-Mobile Czech 
Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. a zařízení Městského kamerového systému. 
Dle ZP:  Závady, které by bránily užívání nebo měly vliv na zkrácení celkové životnosti stavby 
nebyly shledány.  Stavebně technický stav ke dni ocenění lze hodnotit jako dobrý. 
Dům byl pořízen jako novostavba v roce 1974, jeho stáří je 38 let. 

 
 
Důvodová zpráva: 

- Od r. 2009 byly nabízeny k prodeji obsazené bytové jednotky v budově č.p. 1400,  ul. 
Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a 
na pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou – nejdříve byly bytové jednotky nabídnuty 
nájemcům (1. + 2. nabídka), neprodané jednotky byly i poté nabídnuty i třetím osobám.  

- Doprodej dosud neprodaných bytových jednotek č. 2, 6, 19, 35, 56, 59, formou veřejné dražby 
dobrovolné s předností nájemců.  
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b.j. č. podíl velikost plocha 
v m2 

Nejnižší podání  v Kč   
(dle usn. z r. 2010) 

1400/2 5673/392845 2 + KK 56,73 538.000,- 
1400/6 5673/392845 2 + KK 56,73 588.000,- 
1400/19 6383/392845 2 + 1 63,83 645.000,- 
1400/35 5711/392845 2 + 1 57,11 622.000,- 
1400/56 5673/392845 2 + KK 56,73 612.000,- 
1400/59 6383/392845 2 + 1 63,83 635.000,- 

 
 
Zastupitelstvo města – 16.9.2010 – usnesení č. 179/10 bod IX.3.1. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytových jednotek v budově č.p. 1400,  ul. 
Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na 
pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 
26/2000 Sb. A to b.j. č. 2 za minimálně nejnižší podání 538.000,- Kč; b.j. č. 6  za minimálně nejnižší 
podání 588.000,- Kč; b.j. č. 16 za minimálně nejnižší podání 593.000,- Kč; b.j. č. 19 za minimálně 
nejnižší podání 645.000,- Kč; b.j. č. 25 za minimálně nejnižší podání 622.000,- Kč; b.j. č. 28 za 
minimálně nejnižší podání 695.000,- Kč; b.j. č. 31 za minimálně nejnižší podání 612.000,- Kč; b.j. č. 
35 za minimálně nejnižší podání 622.000,- Kč; b.j. č. 45 za minimálně nejnižší podání 622.000,- Kč; 
b.j. č. 56 za minimálně nejnižší podání 612.000,- Kč a b.j. č. 59 za minimálně nejnižší podání 
635.000,- Kč.   
 
Proběhla aktualizace ocenění  obsazených bytových jednotek dle nových ZP ze dne 2.6.2012, 
které vypracoval znalec Ing. Lubomír Bureš: 
 

b.j. č. podíl velikost plocha 
v m2 

ZP Tržní cena obsazených b.j.  v Kč  
(rozmezí) 

1400/2 5673/392845 2 + KK 56,73 1503/12 446.000,- až 496.000,- 
1400/6 5673/392845 2 + KK 56,73 1504/12 442.000,- až 492.000,- 
1400/19 6383/392845 2 + 1 63,83 1505/12 490.000,- až 540.000,- 
1400/35 5711/392845 2 + 1 57,11 1506/12 480.000,- až 530.000,- 
1400/56 5673/392845 2 + KK 56,73 1507/12 460.000,- až 510.000,- 
1400/59 6383/392845 2 + 1 63,83 1508/12 480.000,- až 530.000,- 

 
 
Projednáno: 
Rada MO – 4.6.2012 - usnesení č. 362/06/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem 
obsazených bytových jednotek v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně 
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., s právem přednosti nájemníků.     
A to b.j. č. 2 (včetně spoluvlastnického podílu 5673/392845) za minimálně nejnižší podání 496.000,- 
Kč; b.j. č. 6 (včetně spoluvlastnického podílu 5673/392845) za minimálně nejnižší podání 492.000,- 
Kč; b.j. č. 19 (včetně spoluvlastnického podílu 6383/392845) za minimálně nejnižší podání 540.000,- 
Kč; b.j. č. 35 (včetně spoluvlastnického podílu 5711/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- 
Kč; b.j. č. 56 (včetně spoluvlastnického podílu 5673/392845) za minimálně nejnižší podání 510.000,- 
Kč a b.j. č. 59 (včetně spoluvlastnického podílu 6383/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- 
Kč a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Rada města – 19.6.2012  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem obsazených bytových jednotek v budově č.p. 1400, ul. 
Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na 
pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 
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26/2000 Sb., s právem přednosti nájemníků. A to b.j. č. 2 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 496.000,- Kč; b.j. č. 6 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 492.000,- Kč; b.j. č. 19 (včetně spoluvlastnického podílu 
6383/392845) za minimálně nejnižší podání 540.000,- Kč; b.j. č. 35 (včetně spoluvlastnického podílu 
5711/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- Kč; b.j. č. 56 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 510.000,- Kč a b.j. č. 59 (včetně spoluvlastnického podílu 
6383/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- Kč.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej obsazených bytových jednotek v budově č.p. 
1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a 
na pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 
26/2000 Sb., s právem přednosti nájemníků. A to b.j. č. 2 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 496.000,- Kč; b.j. č. 6 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 492.000,- Kč; b.j. č. 19 (včetně spoluvlastnického podílu 
6383/392845) za minimálně nejnižší podání 540.000,- Kč; b.j. č. 35 (včetně spoluvlastnického podílu 
5711/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- Kč; b.j. č. 56 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 510.000,- Kč a b.j. č. 59 (včetně spoluvlastnického podílu 
6383/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- Kč.  
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