
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2013 

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  22.1.2013  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 s c h v a l u j e
I. Prodej pozemků 
II.  Záměr prodeje pozemků 
III.  Záměr prodeje nebytové jednotky 
IV.  Směna pozemků 
V. Výkup pozemků 
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VI.  MO Vratislavice nad Nisou –  1. Prodej pozemku 
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POSTUP PRODEJE: 
 
 
7. TERMÍN ZVE ŘEJNĚNÍ:   
 
 
8. DOPORUČENÍ OEMA:   Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej 

nebytové jednotky č.285/2 v budově čp.285, ul.Frýdlantská, 
Liberec 1 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
49442/117699 na společných částech budovy a na pozemku 
p.č.485, k.ú.Liberec formou výběrového řízení s přednostním 
právem nájemce nebytové jednotky  

 
 
9. VYJÁDŘENÍ KVŘ aPN:  Komise dne 14. 1. 2013 souhlasí se stanovenou cenou nebytové 

jednotky  a doporučuje její  prodej.   
 
 
10. NÁVRH  USNESENÍ  RM: 

Rada  města dne 22. 1. 2013 nesouhlasí se záměrem  prodeje nebytové jednotky č. 285/2 
v budově čp. 285, ul. Frýdlantská, Liberec 1 včetně spoluvlastnického podílu  o velikosti 
49442/117699 na  společných částech domu a na pozemku p.č. 485,  k.ú. Liberec formou 
výběrového řízení s přednostním právem nájemce nebytové jednotky za cenu 6,245.000,- 
Kč.   

 
 
12. NÁVRH USNESENÍ ZM: 
 

Zastupitelstvo města dne 31.1.2013: 
 

a) schvaluje  prodej budovy čp. 285, ul. Frýdlantská, Liberec 1, na pozemku p.č. 485, 
včetně pozemku p.č.485, vše v k.ú. Liberec formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemce části objektu za cenu 7,168.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky: 

 
aa)  DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:   

         - budova a pozemek v památkové zóně. 
         - závazek přístupu pro správce inženýrských sítí. 
         - v nástavbě a přístavbě z ul. Mariánské pronájem nebytových prostor na dobu 

neurčitou (Restaurace Maškovka) 
         

  
 

ab)  a ukládá 
       Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky 
       vypsat výběrové řízení na celou budovu dle schválených požadavků 

 





















































 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

31. 01. 2013 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
 
1. Prodej pozemku 
 
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP 
č. 3260-12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti 
SYNTEZ – CZ s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I, IČ 25418394, za kupní cenu 19.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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VI. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

1.  Prodej pozemku 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                               p.p.č.  2564/2     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  ostatní plocha, jiná plocha – výměra 18 m2 
ochrana    :  --- 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  komunikace (není povrch - travnatý pás) 
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  061       cenové pásmo / kategorie: III. / C 
cena dle interního předpisu :  680,- Kč/m2               koeficient K3 : 1,20 
jednotková cena   :  820,- Kč/m2               výměra: 18 m2 
        
základní cena   :  14.760,- Kč 
náklady spojené s realizací :    3.240,- Kč   (daň 3% 444,- Kč,  GP 2000,- Kč, zaokrouhlení + 796,- Kč) 
Celková cena    :  18.000,- Kč 
 
 
Znaleckým posudkem č. 2820/095/2012 ze dne 11.9.2012, který vypracoval znalec Ing. Luděk Stejskal, 
byla p.p.č. 2564/2 byl oceněna na 14.683,10 Kč.  
ostatní náklady (Daň 3% 441,- Kč, GP 2.000,- Kč, ZP 1.800,- Kč, zaokr. + 75,9,- Kč) 4.316,9 Kč 
Cena: 19.000,- Kč   
 
Důvodová zpráva:  
Na základě záměru prodeje p.p.č. 2564, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, bylo 
provedeno geometrické oddělení – na zajištění přístupu pro vlastníky p.p.č. 2565 a 2566 (spol. 
SYNTEZ - CZ, s.r.o.).  
 
Projednáno: 
Rada MO – 16.4.2012 – usnesení č. 254/04/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č 2564, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit geometrické 
oddělení p.p.č. 2564, navazující na p.p.č. 2563/2 a po vytvoření geometrického plánu dále ukládá 
TOM zajistit zpracování znaleckého posudku. 
 
Rada MO – 17.9.2012 – usnesení č. 511/09/2012   
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č 2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP č. 3260-12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 19.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků. 
 
Rada města – 2.10.2012 – usnesení č. 767/2012 bod II.4.    
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č 2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP č. 3260-12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 19.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků. 
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Zveřejněno:  1.11.2012 – 16.11.2012, uzávěrka dne 16.11.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  - SYNTEZ - CZ, s.r.o. (jistina zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 19.11.2012 – usnesení č. 618/11/2012   
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č.    
2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP č. 3260-12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti SYNTEZ – CZ s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I, 
IČ 25418394, za kupní cenu 19.000,- 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 – 12.12.2012 – usnesení č. 191/12/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP č. 3260-12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti SYNTEZ – CZ s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 
Liberec I, IČ 25418394, za kupní cenu 19.000,- 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 – 8.1.2013 – usnesení č. 5/2013 bod III.    
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP č. 3260-
12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti SYNTEZ - 
CZ s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I, IČ: 25418394, za kupní cenu 19.000,- 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 souhlasí s prodejem p.p.č. 2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP 
č. 3260-12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti 
SYNTEZ – CZ s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I, IČ 25418394, za kupní cenu 19.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
 



 - 4 -

 

 

 



 - 5 -

 
 



 - 6 -

 



 - 7 -

 
 
 


	I. Prodej pozemků
	II. Záměr prodeje pozemků
	III. Záměr prodeje nebytové jednotky
	IV. Směna pozemků
	V. Výkup pozemků
	VI. MO Vratislavice n. N.
	web.pdf
	I. Prodej pozemků
	II. Zámer prodeje pozemků
	III. Záměr prodeje nebytové jednotky
	IV. Směna pozemků
	V. Výkup pozemků
	VI. Majetkopravní operace MO Vratislavice n. N.


