
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 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  18.6.2013  

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 staveb 
II. Prodej pozemků 
III.  Záměr prodeje pozemků 
IV. Směny pozemků 
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V. Změna usnesení 
VI.      Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou (ZM)  

1. Prodej pozemků 
2. Prodej volné bytové jednotky 
3. Budoucí směna pozemků 
4. Prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy 

 
 

a   u k l á d á 

 
Bc. Jiřímu Šolcovi  – náměstku primátorky města 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi 

 

           T: neprodleně  
 

 

















































































































































































































 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

27. 06. 2013 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
 
1. Prodej pozemků 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1255, při ul. Dlážděná, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem  Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 17.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec.  
 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 94/1 
o výměře cca 90 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a 
Jarmile Halbichovým, bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 40.000,- Kč, 
splatnou před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej části p.p.č 105/1 o výměře 1.000 m2, při ul. 

Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavu a Jarmile Halbichovým, bytem 
Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 173.000,- Kč, splatnou před podpisem smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  

 
 
2. Prodej volné bytové jednotky 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
a) schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 1400/62,  v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec XXX 
ze seznamu neprivatizovatelného majetku Statutárního města Liberec, 
b) schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 1400/62 v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec 
XXX včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 na společných částech budovy a p.p.č. 
1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Martinovi a Lence Trakalovým, bytem Hvězdná 481/1, 
460 01 Liberec V, za kupní cenu 990.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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3. Budoucí směna pozemků 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 
07 Liberec IX, IČ 25489917 za část p.p.č. 195 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978, termín podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 
 
 
4. Prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy, na prodej 
p.p.č 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi a Monice Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 
Liberec VI, a to z 10.6.2013 do 31.8.2013. 
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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.  1255     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zastavěná plocha a nádvoří  

ochrana    :  --- 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  Plochy bydlení městského 
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  057          cenové pásmo / kategorie: IV. / B 
cena dle interního předpisu :     880,- Kč/m2               koeficient K3 : 1,25 
jednotková cena   :  1.100,- Kč/m2               výměra: 15 m2  
snížení ceny dle interního předpisu (o 50% pod zastavěnými pozemky): 550,- Kč/m2                
        
základní cena   :  8.250,- Kč 
náklady spojené s realizací :  1.000,- Kč   (daň 4% 332,- Kč) – minimum 1.000,- Kč 
Celková cena po zakor. :  10.000,- Kč 
Celková cena určená radou MO: 17.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva:  
Dne 4.3.2013 jsme obdrželi žádost od společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035, ve věci prodeje p.p.č. 1255, při ul. Dlážděná, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, z důvodu nápravy majetkoprávních vztahů – na p.p.č. 1255 se nachází stavba technického 
vybavení bez č.p./č.e. – Transformační stanice LB_0295 ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 11.3.2013 - usnesení č.  162/03/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č 1255, při ul. Dlážděná, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 17.000,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby bez č.p./č.e. na p.p.č. 1255, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou.  
 
Rada města – 2.4.2013 - usnesení č.  256/2013 bod II. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č 1255, při ul. Dlážděná, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 17.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníka stavby bez č.p./č.e. na p.p.č. 1255, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
 
Zveřejněno:  25.4.2013 – 24.5.2013, uzávěrka dne 25.4.2013 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  ČEZ Distribuce, a.s., nabídka 17.000,- Kč 
 
Rada MO – 3.6.2013 – usnesení č. 343/06/2013  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č.  
1255, při ul. Dlážděná, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem  
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 17.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
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Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 11.6.2013  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1255, při ul. Dlážděná, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem  
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 17.000,- 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 – 18.6.2013 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1255, při ul. Dlážděná, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem  Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 
24729035, za kupní cenu 17.000,- 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. 1255, při ul. Dlážděná, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem  Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035, za kupní cenu 17.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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2. PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                         p.p.č. 99/1 a část p.p.č. 94/1     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  99/1 - trvalý travní porost,  

   94/1 - zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště    

ochrana    :  zemědělský půdní fond, --- 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy urbanizované zeleně, ostatní městská zeleň 
závazky a břemena  :  ne  
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  057       cenové pásmo / kategorie: IV. / D  
cena dle interního předpisu :  300,- Kč/m2               koeficient K3 : 1,15 
jednotková cena   :  350,- Kč/m2    výměra: 110 m2  = (20 m2 + cca 90 m2) 
        
základní cena   :  38.500,- Kč 
náklady spojené s realizací :    1.500,- Kč (daň 4% 1.540,- Kč, zaokr - 40,- Kč) 
CENA    :  40.000,- KČ 
 
Důvodová zpráva:  
Na základě žádosti vlastníků sousedních pozemků, manželů Vítězslava a Jarmily Halbichových,  byl 
projednán a schválen záměr prodeje p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 94/1 o výměře cca 90 m2, 
při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, záměr byl zveřejněn.  (Původně schválený záměr 
prodeje části 94/1 o výměře cca 160 m2 byl zrušen na základě připomínky SML – pro případ rozšíření 
komunikace byla ze záměru vyjmuta část p.p.č. 94/1 dotýkající se komunikace Náhorní, která zůstane 
ve vlastnictví obce.) 
Případný prodej bude řešen smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude 
vytvořena po vypracování geometrických plánů (na základě geometrických plánů bude přepočtena 
kupní cena). 
 
Projednáno: 
Rada MO – 6.5.2013 – usnesení č. 284/05/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) ruší své usnesení č. 255/04/2013/1 ze dne 15.4.2013 
b) souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 94/1 o výměře cca 90 m2, při 
ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 40.000,- Kč, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků.   
 
Rada města – 7.5.2013 – usnesení č. 327/2013 bod I.1. 
Rada města po projednání: 
a) zrušuje své usnesení č. 308/2013 bod I.2. ze dne 23.4.2013,  
b) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 94/1 o výměře cca 90 m2, při ul. 
Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 40.000,- Kč, formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků.   
 
Zveřejněno:  14.5.2013 – 30.5.2013, uzávěrka dne 30.5.2013 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  Manželé Vítězslav a Jarmila Halbichovi 
 
Rada MO – 3.6.2013 – usnesení č. 344/06/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 94/1 o výměře cca 90 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Vítězslavovi a Jarmile Halbichovým, bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 40.000,- Kč, splatnou před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, termín podpisu 
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do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 11.6.2013  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 94/1 o výměře cca 90 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Jarmile Halbichovým, bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 40.000,- Kč, splatnou před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 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 – 18.6.2013  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 94/1 o výměře 
cca 90 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Jarmile 
Halbichovým, bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 40.000,- Kč, splatnou před 
podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 94/1 o 
výměře cca 90 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Jarmile 
Halbichovým, bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 40.000,- Kč, splatnou před 
podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 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                                                                            část p.p.č. 105/1     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  trvalý travní porost  

ochrana    :  zemědělský půdní fond 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy urbanizované zeleně, ostatní městská zeleň 
závazky a břemena  :  ne (pronájem zahrádky – p. Bažant ) 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
výměra    :  1.000 m2   (celková výměra pozemku – 24.834 m2) 
urbanistický obvod   :  057  
cenové pásmo / kategorie :  IV. / D 
 
Dle zásad postupu při privatizaci pozemků (výměra nad 500 m2) byl vypracován znalecký posudek č. 
2895-14/2013, kterým byl pozemek, jako nezastavitelný, oceněn na 13.974,- Kč + ostatní náklady (560,- 
daň, náklady na ZP, GP). 

 
Cena určená radou MO :  170.000,- Kč 
Cena po VŘ   :  173.000,- Kč 

 
Důvodová zpráva:  
Na základě žádosti manželů Vítězslava a Jarmily Halbichových byl projednán a schválen záměr 
prodeje části p.p.č. 105/1, o výměře 1.000 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Jedná se 
o nezastavitelný pozemek (trvalý porost v plochách urbanizované zeleně). Při prodeji bude na 
pozemek uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po 
vypracování geometrického plánu. 
Protože se jedná o nezastavitelný pozemek – prodává se tedy za odpovídající cenu, ale protože 
v návrhu rozpracovaného územního plánu je navržena změna – na zastavitelnou plochu, bylo po 
konzultaci se SML (jak zachovat současný stav) rozhodnuto, že po veřejném projednávání návrhu 
rozpracovaného ÚP a po zpracování námitek komisí k tvorbě nového ÚP, bude na jednání 
zastupitelstva MO předložen návrh s doporučením ke změně pokynu zpracovateli nového ÚP – 
vypuštění ploch bydlení a zachování zeleně. Tento materiál pak bude předán ke schválení 
zastupitelstvu města Liberec. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 15.4.2013 – usnesení č. 255/04/2013/2. 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
části p.p.č. 105/1 o výměře 1.000 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 170.000,- Kč, formou výběrového řízení.   
 
Rada města – 23.4.2013 – usnesení č. 308/2013 bod I.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části p.p.č 105/1, o výměře 1.000 m2, při ul. 
Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 170.000,- Kč, formou výběrového 
řízení.   
 
Zveřejněno:  14.5.2013 – 30.5.2013, uzávěrka dne 30.5.2013 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  1) Manželé Vítězslav a Jarmila Halbichovi, bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec 
          XXX  nabídka 170.000,- Kč    
                              2) pan Ondřej Makara, bytem Náhorní 1333, 463 11 Liberec XXX, 
          nabídka 170.000,- Kč 
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Rada MO – 3.6.2013 – usnesení č. 345/06/2013  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na prodej části p.p.č. 105/1 o výměře 1.000 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou a ukládá TOM pozvat přihlášené zájemce do 2. kola výběrového řízení před komisí pro 
výběrová řízení na prodej nemovitostí. 
 
KVŘ: Dne 10.6.2013 proběhlo 2. kolo VŘ, kupujícími se stali (s nejvyšší nabídkou 173.000,- Kč) 
manželé Halbichovi. 
 
 
Rada MO – 10.6.2013  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem části p.p.č 
105/1 o výměře 1.000 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavu a 
Jarmile Halbichový, bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 173.000,- Kč, splatnou 
před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 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 – 11.6.2013  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej  
části p.p.č 105/1 o výměře 1.000 m2, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Vítězslavu a Jarmile Halbichový, bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 173.000,- 
Kč, splatnou před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 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 – 18.6.2013  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem části p.p.č 105/1 o výměře 1.000 m2, při ul. Náhorní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavu a Jarmile Halbichový, bytem Náhorní 1187, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 173.000,- Kč, splatnou před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej části p.p.č 105/1 o výměře 1.000 m2, při ul. 
Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavu a Jarmile Halbichovým, bytem Náhorní 
1187, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 173.000,- Kč, splatnou před podpisem smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec.  
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2. Prodej volné bytové jednotky 
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
Zpracoval:   Michaela Dorníková, referentka TOM  
Kontroloval:   Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ:   
Bytová jednotka č. 62 v budově  č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX 

a) stavební pozemek:  č. 1257    k.ú. Vratislavice nad Nisou 
b) pozemky související:  --- 

 
 
POPIS BUDOVY: 
Jedná se o věžový třináctipodlažní panelový dům typu T06 BUL. 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. 
 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. 
 
 
POPIS BYTOVÉ JEDNOTKY:  
k b.j. č. 1400/62 o velikosti 2+1, umístěné ve 13. nadzemním podlaží náleží spoluvlastnický podíl o 
velikosti 5711/392845 na společných částech budovy a na parcele p.č. 1257 

 
Jednotka č. 1400/62 se skládá z místností a příslušenství o podlahové ploše 57,11 m2 (Kuchyň - 9.62 
m2, Pokoj 1 - 16.56 m2, Pokoj 2 - 16.56 m2, Předsíň - 10.84 m2, Koupelna + WC - 3.53 m2), 
příslušenstvím jednotky, které se nezapočítává do plochy: Lodžie 1 - 3.45 m2, Lodžie 2  - 3.45 m2, 
Lodžie 3 - 3.45 m2, společná komora v 13 NP, 1 sklepní box.  
Byt č. 62 je umístěn v 13 nadzemním podlaží v západním rohu půdorysu. Oba pokoje s lodžiemi jsou 
orientované na jihozápad, kuchyň je na severozápad, jádro bytu je zděné, vybudované v rámci 
modernizace v r. 2010. 
 
Vybavení jednotky tvoří: vybavení kuchyně a vestavěný nábytek (běžný kuchyňský sporák s digestoří 
a kuchyňská linka vč. dřezu a baterie + obklad, vestavěná skříň spížní, vestavěná skříň šatní), sanitární 
zařizovací předměty (podezděná koupací vana vč. vanové baterie, umývadlo, záchodová mísa vč. 
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splachovače, povrchy stěn v koupelně jsou kompletně obložené), topení (3 topná tělesa ústředního 
topení), ostatní (listovní schránka, zvonek, domácí vrátný, rozvody vodovodu od uzavíracích ventilů 
uvnitř jednotky, kanalizační svody uvnitř jednotky až ke svislým odpadům, rozvody elektroinstalace 
počínaje elektroměrem pro jednotku, rozvody plynovodu počínaje plynoměrem pro jednotku, rozvody 
ústředního topení kromě stoupacího potrubí, nenosné příčky uvnitř jednotky, podlahy uvnitř jednotky, 
povrchy stropů, stěn a nosných i nenosných příček, t.j. omítky a obklady uvnitř jednotky, dveře uvnitř 
jednotky včetně zárubní a vstupní dveře jednotky, okna uvnitř jednotky včetně okenních rámů a vnější 
okna přístupná z prostoru jednotky) 
                     
Vytápění je ústřední, zdrojem je výměníková stanice napojená dálkovým rozvodem na městskou 
teplárnu. Výměníková stanice zajišťuje i ohřev teplé užitkové vody. Současný technický stav je velmi 
dobrý. 
Modernizace v r. 2010 zahrnovala vybourání původního umakartového jádra a vyzdění nového 
bytového jádra, vybudování zcela nové koupelny včetně WC (nové zařizovací předměty, obklady, 
dlažby a nové rozvody vody, kanalizace i elektřiny), výměnu vybavení kuchyně (nový sporák, 
kuchyňská linka včetně dřezu, nová digestoř a obklad za linkou), výměnu podlahových krytin (PVC) 
v celém bytě, výměnu oken za nová plastová s izolačními trojskly, výměnu všech dveří (zůstaly 
původní zárubně), včetně nových vchodových dveří, nové rozvody elektřiny v celém bytě.  
 
Znaleckým posudkem č. 1500/12 ze dne 15.5.2012 (vypracoval znalec Ing. Lubomír Bureš) byla tržní 
cena stanovena v rozmezí od 1,060.000,- Kč do 1,130.000,- Kč.  
 
Celková cena:  1,060.000,- Kč     (z důvodu dlouhodobého nezájmu cena snížena) 
Celková cena:  990.000,- Kč  
 
FORMA PRIVATIZACE:  výběrové řízení (dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění a  „Zásad 

postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města Liberec") 
 
Projednáno: 
Rada MO – 21.5.2012 – usnesení č. 332/05/2012  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
bytové jednotky č. 1400/62 v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 na společných částech budovy a pozemku p.č.1257 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 1,060.000,- Kč, formou výběrového řízení.  
 
Rada města – 5.6.2012 – usnesení č. 447/2012 bod II.  
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje volné bytové jednotky č. 1400/62 v budově č.p. 
1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 na 
společných částech budovy a pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 1,060.000,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Zveřejněno:  28.6.2012 – 27.8.2012, uzávěrka dne 27.8.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  k VŘ se nikdo nepřihlásil   
 
Rada MO – 5.9.2012 – usnesení č. 444/09/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na prodej volné bytové jednotky č. 1400/62 a souhlasí se záměrem prodeje bytové 
jednotky č. 1400/62,  v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, formou výběrového řízení, za minimální prodejní cenu sníženou na 990.000,- Kč a ukládá TOM 
opětovně zveřejnit.  
 
Rada města – 2.10.2012 – usnesení č. 767/2012 bod III.  
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje volné bytové jednotky č. 1400/62,  v budově č.p. 
1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 na 
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společných částech budovy a pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového 
řízení, za minimální prodejní cenu sníženou na 990.000,- Kč.  
 
Zveřejněno:  1.11.2012 – 31.12.2012, uzávěrka dne 31.12.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  k VŘ se nikdo nepřihlásil   
 
Rada MO – 7.1.2013 – usnesení č. 03/01/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1400/62 v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec 
XXX a ukládá TOM opětovně zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 1400/62,  v budově č.p. 
1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za 
minimální prodejní cenu 990.000,- Kč.  
 
Zveřejněno:  15.02.2013 – 15.03.2013, uzávěrka dne 15.3.2013 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  k VŘ se přihlásili manželé Martin a Lenka Trakalovi, jistina byla uhrazena  
 
Rada MO – 25.3.2013 – usnesení č. 220/03/2013  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) souhlasí s vyjmutím bytové jednotky č. 1400/62,  v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec 
XXX ze seznamu neprivatizovatelného majetku Statutárního města Liberec, 
b) souhlasí s prodejem volné bytové jednotky č. 1400/62 v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 na společných částech budovy a 
p.p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Martinovi a Lence Trakalovým, bytem Hvězdná 
481/1, 460 01 Liberec V, za kupní cenu 990.000,- 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 – 11.6.2013 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 1400/62,  v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec XXX 
ze seznamu neprivatizovatelného majetku Statutárního města Liberec, 
b) schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 1400/62 v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec 
XXX včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 na společných částech budovy a p.p.č. 
1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Martinovi a Lence Trakalovým, bytem Hvězdná 481/1, 
460 01 Liberec V, za kupní cenu 990.000,- 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 – 18.6.2013 
Rada města po projednání: 
a) souhlasí s vyjmutím bytové jednotky č. 1400/62,  v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec 
XXX ze seznamu neprivatizovatelného majetku Statutárního města Liberec, 
b) souhlasí s prodejem volné bytové jednotky č. 1400/62 v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 na společných částech budovy a 
p.p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Martinovi a Lence Trakalovým, bytem Hvězdná 
481/1, 460 01 Liberec V, za kupní cenu 990.000,- 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: 
a) schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 1400/62,  v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec XXX 
ze seznamu neprivatizovatelného majetku Statutárního města Liberec, 
b) schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 1400/62 v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec 
XXX včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 na společných částech budovy a p.p.č. 
1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Martinovi a Lence Trakalovým, bytem Hvězdná 481/1, 
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460 01 Liberec V, za kupní cenu 990.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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3. Budoucí směna pozemků 
 

1. PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                          část p.p.č.  195 (SML) za p.p.č. 192/3     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  p.p.č. 195 – ostatní plocha, zeleň  (část) 
       p.p.č. 192/3 – ostatní plocha, dráha - výměra 28 m2  

ochrana    :  --- 
důvod předložení  :  žádost  
záměr    :  směna pozemků – z důvodu modernizace tramvajové tratě 
využití dle územ. plánu  :  p.p.č. 195 - plochy urbanizované zeleně – parky 
                                                       p.p.č. 192/3 – plochy dopravy a dopravní vybavenosti  
závazky a břemena  :  p.p.č. 192/3 – zástavní právo smluvní 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků  
zveřejněno   :  od 25.4.2013 do 10.5.2013 
 
Ocenění pozemků bude provedeno až po vypracování geometrických plánů – dle znaleckého posudku.  
 
Důvodová zpráva:  
Z důvodu realizace stavby „Modernizace tramvajové tratě Liberec – Jablonec n.N., úsek Nová Ruda – 
Výhybna“, jejímž investorem je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 
47311975, je nutné přesunutí prodejního stánku u zastávky Vratislavice n.N. kostel.  
Prodejní stánek na p.p.č. 192/3 (stánek i pozemek je ve vlastnictví společnosti TRAFICON INVEST 
s.r.o.) se přesune na část p.p.č. 195 (ve vlastnictví SML) v k.ú. Vratislavice nad Nisou – dle 
přiloženého plánku.  
(Investor stavby v dostatečném předstihu, min. však 2 měsíce předem, upozorní spol. TRAFICON 
INVEST s.r.o. na termín přemístění prodejního stánku na část p.p.č. 195 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Investor stavby dále zajistí stavební připravenost k přemístění stánku na nové místo dle přiloženého 
zákresu.) 
V případě schválení majetkoprávní operace bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě. Po 
vypracování geometrických plánů (po dokončení stavby) bude majetkoprávní operace opětovně 
předložena orgánům a poté bude uzavřena vlastní směnná smlouva.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 11.3.2013 – usnesení č. 163/03/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem budoucí 
směny pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví 
TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ 25489917 za část p.p.č. 195 ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978. 
 
Rada města – 19.3.2013 – usnesení č. 208/2013 bod III. 
Rada města po projednání schvaluje záměr budoucí směny pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při 
ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 07 
Liberec IX, IČ 25489917 za část p.p.č. 195 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978. 
 
Rada MO – 6.5.2013 – usnesení č. 283/05/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s budoucí směnou 
pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví TRAFICON 
INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ 25489917 za část p.p.č. 195 ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978 a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
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Zastupitelstvo MO – 11.6.2013 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje budoucí 
směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví 
TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ 25489917 za část p.p.č. 195 ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978 a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města – 18.6.2013 
Rada města po projednání souhlasí s budoucí směnou pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. 
Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 07 
Liberec IX, IČ 25489917 za část p.p.č. 195 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978, termín podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 
07 Liberec IX, IČ 25489917 za část p.p.č. 195 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978, termín podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 
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4. Prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy 
 

1.   PRODLOUŽENÍ LHŮTY PODPISU KUPNÍ SMLOUVY 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                   p.p.č.  486/1     
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 (umístěna nefunkční trafostanice)  
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  058                     cenové pásmo / kategorie: IV. / B 
cena dle interního předpisu :  560,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,30 
jednotková cena   :  730,- Kč/m2        výměra: 1.716 m2       
základní cena   :  1,252.680,- Kč 
náklady spojené s realizací :       37.620,- Kč          (daň 3% 37.581,- Kč, zaokrouhlení + 39,- Kč) 
Celková cena   :  1,290.300,- Kč 
 
Cena dle znaleckého posudku : 1,592.700,- Kč z důvodu dlouhodobého nezájmu snížena o 10% 
Celková cena po snížení :  1,433.500,- Kč   z důvodu dlouhodobého nezájmu snížena o 10% 
Celková cena po snížení :  1,290.200,- Kč 
Cenová nabídka uvedená v 1. kole VŘ manž. Flejberkovými: 1,300.000,- Kč 
 
 
Prodej byl schválen usnesením: 
Zastupitelstvo města – 25.4.2013 – usnesení č. 64/2013 bod IV.1. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 
3196-204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi 
a Monice Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 1,300.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Důvodová zpráva: 
Kupní smlouva na prodej p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-204/2011 ze dne 
11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, v ceně 1,300.000,- Kč, (která bude 
uzavřena s manž. Radkem a Monikou Flejberkovými, bytem Sametová 718/12, 460 06 Liberec VI) má 
termín podpisu i doplatku kupní ceny stanoven na 10.6.2013.  
Dne 22.5.2013 jsme od manželů Flejberkových obdrželi žádost o prodloužení lhůty pro podpis 
smlouvy z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.  
(Žádost se netýká prodloužení lhůty k úhradě doplatku kupní ceny – doplaceno bude dle původně 
plánovaného termínu.)  
 
Rada MO – 3.6.2013 – usnesení č. 346/06/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodloužením 
lhůty podpisu kupní smlouvy, na prodej p.p.č 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-204/2011 ze 
dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi a Monice 
Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 Liberec VI, a to z 10.6.2013 do 31.8.2013 a ukládá 
starostovi předložit materiál k projednání zastupitelstvu MO. 
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Zastupitelstvo MO – 11.6.2013 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy, na prodej p.p.č 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-
204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi a 
Monice Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 Liberec VI, a to z 10.6.2013 do 31.8.2013 a 
ukládá starostovi předložit materiál k projednání v následných orgánech. 
 
Rada MO – 18.6.2013 
Rada města po projednání souhlasí s prodloužením lhůty podpisu kupní smlouvy, na prodej p.p.č 
486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi a Monice Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 
Liberec VI, a to z 10.6.2013 do 31.8.2013.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy, na prodej 
p.p.č 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi a Monice Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 
Liberec VI, a to z 10.6.2013 do 31.8.2013. 
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