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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 

12. 12. 2013 
 
 

 
MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE  - MO LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU  

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
 
I. Prodej pozemků 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č 2369, 2370/1, 2374 a 2375, při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Rudolfu Klusáčkovi, bytem Jiráskova 100/6, 460 14 
Liberec XIII, za kupní cenu 2,530.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
 
II. Prodej a výkup pozemku 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1.  schvaluje prodej p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Miroslavu a Marcele Kubášovým, bytem Východní 213, 463 11 Liberec XXX, za kupní 
cenu 22.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
2.  schvaluje výkup  p.p.č. 2117/4 (oddělené z p.p.č. 2117 dle GP č. 3398-165/2013 ze dne 23.7.2013) 
při ul. Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví manželů Miroslava a Marcely 
Kubášových, bytem Východní 213, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 
00262978 za kupní cenu 16.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
 
III. Výkup podílu na pozemku 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup ideálního podílu ¼ na p.p.č. 2247/2, při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví MUDr. Jiřího Vytisky, bytem Vnitřní 1416, 463 
11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 00262978, za cenu 26.667,- Kč a 
úhradou ostatních nákladů dražby a výkupu (daně z převodu nemovitosti, správní poplatky).  
 
 
IV. Prodej budovy 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje prodej budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a pozemkem p.č. 
248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad 
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Nisou, společnosti PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV, za kupní cenu 
2,893.601,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
2.  schvaluje zřízení smluvního předkupního práva ke třem řadovým garážím na p.p.č. p.p.č. 248/5, 
248/6 a 248/7 (oddělených z p.p.č. 248 dle GP č. 3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013) a příjezdové cestě 
na p.p.č. 248/4 (oddělné z p.p.č. 248 dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou pro společnost PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV. 
 
 
V. Podmíněné odstoupení od smlouvy 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje žádost pana Borise Schmitze ze dne 15. 10. 2013 o prodloužení 
termínu splatnosti kupní ceny pozemků dle kupní smlouvy č. 6100/2010/8545 a v případě, že pan 
Schmitz neuhradí nedoplatek kupní ceny ani do 15.12.2013, odstupuje od kupní smlouvy č.j. 
 6100/2010/8545 ze dne 15.11.2010, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu prodlení pana Schmitze 
s úhradou splátek kupní ceny.  
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MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE - MO LIBEREC -VRATISLAVICE NAD NISOU  
 

I.  Prodej pozemků 
 

1. PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRODEJ POZEMKŮ 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                    p.p.č. 2369+2370/1+2375+2374     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Aleš Preisler, starosta   
    
druh pozemku / využití  :  2369 - ostatní plocha, dobývací prostor  
       2370/1 – ostatní plocha, neplodná půda 
       2375 – ostatní plocha, jiná plocha 
       2374 – ostatní plocha, dobývací prostor 

ochrana    :  --- 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  Plochy přírody a krajiny – krajinná zeleň 
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
výměra    :  2369 - 5718 m2, 2370/1 - 1965 m2, 2375 - 5989 m2, 2374 - 7437 m2 
      (celkem – 21109 m2) 
urbanistický obvod   :  061       cenové pásmo / kategorie: III. / D 
cena dle interního předpisu :  500,- Kč/m2               koeficient K3 : 1,30 
        
Dle Zásad postupu při privatizaci byly pozemky oceněny znaleckým posudkem od Ing. Luďka Stejskala 
- ZP č. 2886/040/2013 (E).  
 
výsledná cena: 1,173.660,- Kč 
ostatní náklady (Daň 4% 46.948,- Kč, ZP 8.200,- Kč, zaokr. + 192,- Kč) 55.340,- Kč 
Cena dle ZP: 1,229.000,- Kč   
(cena obvyklá – stanovená porovnáním se srovnatelnými nabídkami v lokalitě: 2,530.000,- Kč) 
Cena určená radou MO (= cena obvyklá): 2,530.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva:  
Dne 31.1.2013 jsme obdrželi žádost od Ing. Petra Sluky, bytem Mařanova 310, 463 12 Liberec XXV, 
ve věci prodeje p.p.č. 2369, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Po projednání v radě MO 
bylo rozhodnuto prodat všechny související pozemky jako celek. K ocenění byl vytvořen znalecký 
posudek. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 2.9.2013 - usnesení č. 435/09/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č 2369, 2370/1, 2374 a 2375, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 2,530.000,- Kč, formou výběrového řízení.  
 
Rada města – 17.9.2013 - usnesení č. 683/2013 bod I.3. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č 2369, 2370/1, 2374 a 2375, při ul. Východní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 2,530.000,- Kč, formou výběrového řízení.  
 
Zveřejněno:  16.10.2013 – 15.11.2013, uzávěrka dne 15.11.2013 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  pan Rudolf Klusáček (jistina uhrazena na účet MO) 
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Rada MO – 18.11.2013 – usnesení č. 652/11/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení a souhlasí s prodejem p.p.č 2369, 2370/1, 2374 a 2375, při ul. Východní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Rudolfu Klusáčkovi, bytem Jiráskova 100/6, 460 14 Liberec XIII, za 
kupní cenu 2,530.000,- 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 – 20.11.2013 – usnesení č. 143/11/2013 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č 2369, 2370/1, 2374 a 2375, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Rudolfu 
Klusáčkovi, bytem Jiráskova 100/6, 460 14 Liberec XIII, za kupní cenu 2,530.000,- 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 – 3.12.2013  
Rada města po projednání nesouhlasí s prodejem p.p.č 2369, 2370/1, 2374 a 2375, při ul. Východní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Rudolfu Klusáčkovi, bytem Jiráskova 100/6, 460 14 Liberec XIII, 
za kupní cenu 2,530.000,- 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 2369, 2370/1, 2374 a 2375, při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Rudolfu Klusáčkovi, bytem Jiráskova 100/6, 460 14 
Liberec XIII, za kupní cenu 2,530.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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II.  Prodej a výkup pozemku 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRODEJ A VÝKUP POZEMKŮ 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                prodej  p.p.č. 2113/7 a výkup p.p.č. 2117/4     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Aleš Preisler, starosta   
    
druh pozemku / využití  :  trvalý travní porost, zahrada 
ochrana    :  zemědělský půdní fond, zemědělský půdní fond 
záměr    :  prodej pozemku, výkup pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
závazky a břemena  :  ne  
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  061                     cenové pásmo / kategorie: III. / B  
cena dle interního předpisu :  1360,- Kč/m2                 koeficient K3 : 1,20      
jednotková cena   :  1640,- Kč/m2                             
 
Prodej p.p.č. 2113/7  :  výměra 92 m2     
Na ocenění byl vytvořen znalecký posudek č. 3022-50/2013 ze dne 14.7.2013 od pana Miloše Hraby. 
základní cena   :  17.930,- Kč      
náklady spojené s realizací :   4.070,- Kč   (daň 4% 720,- Kč, ZP 2.800, zaokrouhlení + 550,-Kč) 
Celková cena   :  22.000,- Kč     
 
Výkup p.p.č. 2117/4  :  výměra 10 m2     
celková cena   :  16.400,- Kč      
 
 
Důvodová zpráva: 
     V oblasti ul. Tanvaldská a Šikmá byla rozparcelována p.p.č. 2113/1 - k následnému prodeji 
stavebních parcel. Při geometrickém zaměření se zjistilo, že oplocení vlastníků p.p.č. 2117 (manželů 
Kubášových) zasahuje do krajní části p.p.č. 2113/1, která byla GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010 
oddělena jako p.p.č. 2113/7 o výměře 92 m2. Společně s prodejem stavebních parcel byl projednán a 
schválen prodej nové p.p.č. 2113/7 manželům Kubášovým za 99.500,- Kč, ale před podpisem kupní 
smlouvy jsme od manželů Kubášových obdrželi dopis, ve kterém nám sdělují, že z důvodu tíživé 
finanční situace nebudou schopni zaplatit požadovanou kupní cenu a prodej byl zrušen.  
     Protože už ale došlo k prodeji stavebních parcel, přišlo tak město o přístupovou cestu k tomuto 
pozemku. 
     Pokračování majetkoprávní operace ve věci prodeje bylo dočasně pozastaveno – z důvodu jednání 
o vedení inženýrských sítí pro stavební parcely – přes pozemek ve vlastnictví manž. Kubášových.  
     Manželé Kubášovi dále poukázali na to, že komunikace – ul. Východní ve vlastnictví SML zčásti 
přesáhla na pozemek p.č. 2117 v jejich vlastnictví – tato část pozemku byla oddělena dle GP č. 3398-
165/2013 ze dne 23.7.2013 jako nová p.p.č. 2117/4 o výměře 10 m2. A bylo zahájeno jednání o 
výkupu, dále byl zpracován znalecký posudek na nové ocenění p.p.č. 2113/7. 
     Cena prodávané p.p.č. 2113/7 byla dle ZP stanovena na 22.000,- Kč, cena vykupované p.p.č. 
2117/4 byla stanovena na 16.400,- Kč, po započtení vzájemných pohledávek zbývá manž. Kubášovým 
uhradit 5.600,- Kč. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 18.4.2011 – usnesení č. 244/04/2011 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
99.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků p.p.č. 2117. 
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Rada MO – 18.4.2011 – usnesení č. 245/04/2011 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
zasažení části poz.p.č. 2117 (ve vlastnictví manželů Miroslava a Marcely Kubášových) stavbou 
komunikace – ul. Východní a ukládá TOM zahájit jednání s manželi Kubášovými ve věci výkupu 
zasažené části p.p.č. 2117 (dle GP č. 3099-47/2011 ze dne 1.3.2011 se jedná o nově vzniklou p.p.č. 
2117/3), při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za navrženou cenu 1.050,- Kč/m2. 
 
Rada MO – 2.9.2013 – usnesení č. 432/09/2013 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání:  
a) ruší své usnesení č. 244/04/2011 ze dne 18.4.2011, 
b) souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, za minimální prodejní cenu 22.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků sousedních pozemků. 
 
Rada MO – 2.9.2013 – usnesení č. 433/09/2013 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání:  
a) ruší své usnesení č. 245/04/2011 ze dne 18.4.2011,  
b) souhlasí s výkupem p.p.č. 2117/4 (oddělené z p.p.č. 2117 dle GP č. 3398-165/2013 ze dne 
23.7.2013) při ul. Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální cenu 16.400,- Kč a ukládá 
TOM obeznámit vlastníky pozemku, manžele Miroslava a Marcelu Kubášovi, s navrženou cenou.  
 
Rada města – 17.9.2013 – usnesení č. 683/2013 bod I.2. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 22.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků sousedních pozemků. 
 
Zveřejněno:  16.10.2013 – 15.11.2013, uzávěrka dne 15.11.2013 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  manželé Miroslav a Marcela Kubášovi (jistina 3.000,- uhrazena) 
 
Rada MO – 18.11.2013 – usnesení č. 653/11/2013  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení a souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, manželům Miroslavu a Marcele Kubášovým, bytem Východní 213, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 22.000,- Kč a dále schvaluje dohodu o započtení vzájemných 
pohledávek.  
 
Zastupitelstvo MO – 20.11.2013 – usnesení č. 144/11/2013 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) schvaluje prodej p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Miroslavu a Marcele Kubášovým, bytem Východní 213, 463 11 Liberec XXX, za kupní 
cenu 22.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
b) schvaluje výkup p.p.č. 2117/4 (oddělené z p.p.č. 2117 dle GP č. 3398-165/2013 ze dne 23.7.2013) 
při ul. Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví manželů Miroslava a Marcely 
Kubášových, bytem Východní 213, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 
00262978 za kupní cenu 16.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tyto majetkoprávní operace v následných orgánech. 
 
Rada města – 3.12.2013 
Rada města po projednání: 
1.  souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Miroslavu a Marcele Kubášovým, bytem Východní 213, 463 11 Liberec XXX, za kupní 
cenu 22.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
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2.  souhlasí s výkupem p.p.č. 2117/4 (oddělené z p.p.č. 2117 dle GP č. 3398-165/2013 ze dne 
23.7.2013) při ul. Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví manželů Miroslava a Marcely 
Kubášových, bytem Východní 213, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 
00262978 za kupní cenu 16.400,- 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: 
1.  schvaluje prodej p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Miroslavu a Marcele Kubášovým, bytem Východní 213, 463 11 Liberec XXX, za kupní 
cenu 22.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
2.  schvaluje výkup p.p.č. 2117/4 (oddělené z p.p.č. 2117 dle GP č. 3398-165/2013 ze dne 23.7.2013) 
při ul. Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví manželů Miroslava a Marcely 
Kubášových, bytem Východní 213, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 
00262978 za kupní cenu 16.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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III. Výkup podílu na pozemku 
1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                  ideální podíl ¼ na p.p.č.  2247/2     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Aleš Preisler, starosta   
    
druh pozemku / využití  :  zahrada 
ochrana    :  ZPF 
záměr    :  výkup id. podílu na pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
dle návrhu připravovaného ÚP :  plochy bydlení čistého 
závazky a břemena  :  ne 
výměra    : 173 m2       
vlastnictví   : ideální podíl ¾ - SML 
      ideální podíl ¼ - MUDr. Jiří Vytiska     
Cena    : 26.667,- Kč (+ ostatní náklady – daň, správní poplatek) 
ostatní náklady   : daň z převodu nemovitosti při dražbě ve výši 1.068,- Kč 
      správní poplatek na ověření podpisu ve výši 30,- Kč 
      správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč 
      daň z převodu nemovitosti při výkupu ve výši 1.068,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
P.p.č. 2247/2, při ul. Východní je součástí zahrady MŠ Lísteček, kterou zřizuje Městský obvod 
Liberec – Vratislavice nad Nisou. Obec vykoupila ¾ pozemku v lednu 2009, zbývající ideální podíl ¼ 
vykoupit nemohla, protože vlastník pozemku zemřel a po vyřízení dědictví připadl podíl panu Walteru 
Richterovi, kterému byla nařízena exekuce - nemohl tedy s pozemkem nakládat). 
 
Dne 29.10.2012 jsme od Exekutorského úřadu v Bruntále obdrželi výzvu k vyjádření našeho 
zájmu/nezájmu o případnou dražbu tohoto podílu na p.p.č. 2247/2 (o velikosti ¼) s tím, že cena teprve 
bude stanovena – na základě znaleckého posudku soudního znalce. Rada MO souhlasila s účastí 
v dražbě. 
 
V květnu 2013 jsme od Exekutorského úřadu v Bruntále  (soudního exekutora Mgr. Čeňka Bělasty) 
jsme obdrželi dražební vyhlášku k elektronické dražbě ideálního spoluvlastnického podílu ¼ na p.p.č. 
2247/2 v k.ú. Vratislavice n.N. (soudní znalec ocenil nemovitost na 40.000,- Kč a soudní exekutor 
určil výši nejnižšího podání na částku 26.667,- Kč, jejíž součástí byla jistina 9.000,- Kč)   
Exekutorský úřad požadoval dodat usnesení ze zastupitelstva města Liberece, ve kterém by kromě 
schválení účasti v dražbě id. podílu ¼ na p.p.č. 2247/2 byla zároveň uvedena maximální výše podání.  
Tento materiál by se ale nestihl včas projednat v zastupitelstvech MO a SML (zároveň by na veřejném 
jednání zastupitelstva musela být zveřejněna výše maximálního podání obce). Z tohoto důvodu nabídl 
člen rady MO, MUDr. Jiří Vytiska, že vydraží podíl do svého vlastnictví a následně ho odprodá obci. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 21.10.2013 – usnesení č. 570/10/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem  
ideálního podílu ¼ na p.p.č. 2247/2, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví 
MUDr. Jiřího Vytisky, bytem Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, IČ 00262978, za cenu 26.667,- Kč včetně úhrady ostatních nákladů výkupu (na daně 
z převodu nemovitosti, za správní poplatky). 
 
Zastupitelstvo MO – 20.11.2013 – usnesení č. 141/11/2013  
Zastupitesltvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
ideálního podílu ¼ na p.p.č. 2247/2, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví 
MUDr. Jiřího Vytisky, bytem Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města 
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Liberec, IČ 00262978, za cenu 26.667,- Kč a úhradu ostatních nákladů dražby a výkupu (daně 
z převodu nemovitosti, správní poplatky) a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v následných orgánech. 
 
Rada města – 3.12.2013 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem ideálního podílu ¼ na p.p.č. 2247/2, při ul. Východní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví MUDr. Jiřího Vytisky, bytem Vnitřní 1416, 463 11 Liberec 
XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 00262978, za cenu 26.667,- Kč a úhradou ostatních 
nákladů dražby a výkupu (daně z převodu nemovitosti, správní poplatky).  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup ideálního podílu ¼ na p.p.č. 2247/2, při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví MUDr. Jiřího Vytisky, bytem Vnitřní 1416, 463 
11 Liberec XXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 00262978, za cenu 26.667,- Kč a 
úhradou ostatních nákladů dražby a výkupu (daně z převodu nemovitosti, správní poplatky).  
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IV. Prodej budovy 
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ   -   PRODEJ BUDOVY 
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Aleš Preisler, starosta   
 
1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ: 
 
     a) adresa budovy:    Dopravní 544,  Liberec  XXX, v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
     b) stavební pozemek:  248/1 (zastavěná plocha a nádvoří)                                                      
     c) pozemky související:  ----  

(oddělením z p.p.č. 248, dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012, vzniká nová p.p.č. 
248/1, která je předmětem prodeje a p.p.č. 248/4, která zůstává ve vlastnictví SML) 

      
(využití dle územ. plánu:  plochy veřejné vybavenosti – obchodní zařízení a služby)  
    
Privatizace dle:    Zásad postupu při privatizaci nemovitostí  (§38) 
 
2. POPIS BUDOVY: 
    a) bytové jednotky:    6  b.j.    1x 1+1, 3x  2+1, 2x 3+1                                                                   
    b) nebytové prostory:   sklad stavebního materiálu – STS Liberec s.r.o., nájem na dobu neurčitou                                
    c) technický stav:  

    Jedná se o částečně podsklepený zděný patrový bytový dům s obyvatelným podkrovím, 
které je upravené v prostoru valbové střechy s dřevěným vázaným krovem.  Ze základního 
obdélníkového půdorysu objektu vystupuje těleso schodiště za domem s valbovým 
zastřešením a rizalit na straně průčelí obráceného do ulice, nad kterým je polovalba. Přízemní 
přístavby u severovýchodní a jihovýchodní stěny mají střechy ploché.  
    Nosné stěny jsou vyzděné z cihelného a částečně smíšeného zdiva na tloušťku převážně 45, 
60 a 75 cm. Krov je dřevěný vázaný, stropy dřevěné trámové. 
   Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře hladké a prosklené do ocelových zárubní a rámové, 
podlahy vlýsky, PVC a keramické dlažby. Omítky jsou vápenné hladké, je provedeno 
oplechování střechy z titanozinkového plechu. Ve všech bytech jsou obložené koupelny s WC 
a kuchyně u kuchyňských linek, s výjimkou bytu č. 4 v 1. patře, který má neobloženou kuchyň 
a bytu č. 5 bez obkladu WC. 
     Budova je napojena na veřejnou vodovodní, kanalizační síť a plynovodní síť na rozvod 
elektrické energie. Vytápění jednotlivých bytů zajišťují etážová topení s plynovými kotli a 
lokální plynová topidla, ohřev  TUV plynové „karmy“ elektrické bojlery a kombinovaný 
plynový kotel ÚT. 
    Nebytový prostor má minimální vybavení, je užívaný jako sklad. Je zde osazená záchodová 
mísa, plynový kotel ÚT je nefunkční. 
   Dokumentace, ze které by bylo možné zjistit stáří domu se nedochovala, ale odhaduje se, že 
budova byla postavena cca v r. 1928. 
V roce 1998 byla provedena výměna střešní krytiny za nový asfaltový šindel a byly provedeny 
klempířské konstrukce z titanozinkového plechu. 
Na fasádě jsou patrné četné trhliny způsobené pravděpodobně nedostatečným založením a 
těžkou dopravou v přilehlé komunikaci. Také uvnitř objektu jsou viditelné trhliny, podlahy 
jsou nerovné. Narušená statika domu by mohla znamenat vážnější problémy. Opotřebená je 
většina doplňkových konstrukcí – okna, dveře, zařizovací předměty. Nejasný je stav instalací. 
Některé byty byly částečně zmodernizované – na náklady nájemců.  
        

Dispozice: 
Přízemí:  vstup ze dvora, chodba, schodiště, přístavba za domem, sklad pod schody, 
               1x byt 3+1  (volný), nebytový prostor 
1.patro:   chodba, schody do přízemí a do podkroví, 
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               1x byt 3+1 (pronajatý), 2x byt 2+1 (oba pronajaté)              
Podkroví:  chodba,  schody do přízemí a na půdu   
                1x byt 1+1 (pronajatý), 1x byt 2+1 (pronajatý)  
Půda: schody, volný půdní prostor    
 

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 

tržní hodnota  (cena obvyklá):              3,500.000,- Kč 
+  ostatní náklady (Daň 105.000,- Kč, GP 4.000,- Kč, ZP 7.500,- Kč, zaokr. +500,- Kč) 117.000,- Kč 
Celková cena:    3,617.000,- Kč   
 
z důvodu dlouhodobého nezájmu byla kupní cena snížena o 20% 
 
Celková cena:    2,893.600,- 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  
- předmětem prodeje je p.p.č. 248/1, oddělená z p.p.č. 248 dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 
13.8.2012, p.p.č. 248/4 zůstává ve vlastnictví SML. 
 
 
Důvodová zpráva: 
Rada MO odsouhlasila prodej bytového domu č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX spolu s p.p.č. 
248/1 (oddělenou z p.p.č. 248). 
Na oddělené části p.p.č. 248 (jde o novou p.p.č. 248/4) se nachází stavba – tři řadové garáže, u které 
není prokázáno vlastnictví a zároveň se zde nachází přístupová cesta ke garážím a k domu (přístup 
k domu bude řešen s novým vlastníkem – např. pronájmem / věcným břemenem). 
Dům byl 2x zveřejněn k prodeji (1x zlevněna cena) – k VŘ se nikdo nepřihlásil. 
 
Po jednáních s uživateli garáží na p.p.č. 248, bylo dohodnuto, že se garáže zapíší do KN - do 
vlastnictví města. (Garáže byly zaměřeny a pozemky pod garáží odděleny – GP č. 3342-13010/2013 - 
nové p.p.č. 248/5, 248/6 a 248/7.) V současnosti probíhá zapsání garáží do KN. 
 
Po zapsání do KN se garáže spolu s příjezdovou cestou připraví k prodeji. Protože garáže a příjezdová 
cesta tvoří s domem jeden celek, navrhla rada MO, že součástí výběrového řízení na prodej bytového 
domu bude i smluvní předkupní právo na tři řadové garáže a přístupovou cestu pro kupujícího domu - 
po zapsání garáží do KN  tak bude orgánům města předložen k projednání záměr prodeje (garáží a 
přístupové cesty) formou přímého prodeje na základě předkupního práva. V případě, že by kupující 
předkupního práva nevyužil, může být záměr prodeje opětovně zveřejněn – formou výběrového řízení.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 17.9.2012 – usnesení č. 512/09/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a pozemkem p.č. 248/1 (odděleným 
z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemníků za podmínek stanovených § 606 občanského 
zákoníku, za minimální kupní cenu 3,617.000,- Kč. 
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Rada města – 2.10.2012 – usnesení č. 767/2012 bod IV. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX na 
p.p.č. 248, s příslušenstvím a pozemkem p.č. 248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 
ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti 
nájemníků za podmínek stanovených § 606 občanského zákoníku, za minimální kupní cenu 
3,617.000,- 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. 04/01/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na prodej bytového domu č.p. 544 v Liberci XXX včetně p.p.č. 248/1 a souhlasí se 
záměrem prodeje budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a pozemkem p.č. 
248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemníků, za minimální kupní cenu sníženou na  
2,893.600,- Kč a ukládá TOM opětovně zveřejnit.  
 
Rada města – 22.1.2013 - usnesení č. 32/2013 bod II.  
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX na  
p.p.č. 248, s příslušenstvím a pozemkem p.č. 248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 
ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti 
nájemníků, za minimální kupní cenu sníženou na  2,893.600,- Kč.  
 
Zveřejněno:  15.2.2013 – 15.4.2013, uzávěrka dne 15.4.2013 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  k VŘ se nikdo nepřihlásil   
 
Rada města – 22.4.2013 – staženo 
 
Rada MO – 2.9.2013 - usnesení č. 436/09/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na prodej bytového domu č.p. 544 v Liberci 30 a souhlasí se záměrem prodeje 
budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a pozemkem p.č. 248/1 (odděleným 
z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
kupní cenu 2,893.600,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemníků a souhlasí se 
smluvním předkupním právem ke stavbě trojgaráže na p.p.č. 248/5, 248/6 a 248/7 (oddělených z p.p.č. 
248 dle GPč. 3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013) a příjezdové cestě na p.p.č. 248/4 (oddělené z p.p.č. 
248 dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro kupujícího / 
nového vlastníka bytového domu č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX. 
 
Rada města – 17.9.2013 - usnesení č. 683/2013 bod II. 
Rada města po projednání: 
a) schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a 
pozemkem p.č. 248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální kupní cenu 2,893.600,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemníků, 
b) schvaluje záměr zřízení smluvního předkupního práva ke stavbě trojgaráže na p.p.č. 248 (dle GP č. 
3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013 se jedná o nově oddělené p.p.č. 248/5, 248/6 a 248/7) a příjezdové 
cestě na p.p.č. 248 (dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012 se jedná o nově oddělenou p.p.č. 
248/4) v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro kupujícího / nového vlastníka bytového domu č.p. 544, ul. 
Dopravní, Liberec XXX. 
 
Zveřejněno:  16.10.2013 – 15.11.2013, uzávěrka dne 15.11.2013 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  společnost PEMILA, spol. s r.o. (jistina uhrazena na účet MO) 
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Rada MO – 18.11.2013 – usnesení č. 654/11/2013  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení,  
b) souhlasí s prodejem budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a pozemkem p.č. 
248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, společnosti PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV, za kupní cenu 
2,893.601,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
c) schvaluje zřízení smluvního předkupního práva ke stavbě – 3 řadové garáže na p.p.č. 248 (dle GP 
č. 3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013 se jedná o nově oddělené p.p.č. 248/5, 248/6 a 248/7) a 
příjezdové cestě na p.p.č. 248 (dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012 se jedná o nově 
oddělenou p.p.č. 248/4) v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro společnost PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 
125/15, 460 01 Liberec IV 
a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 20.11.2013 – usnesení č. 145/11/2013  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) schvaluje prodej budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a pozemkem p.č. 
248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, společnosti PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV, za kupní cenu 
2,893.601,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
b) schvaluje zřízení smluvního předkupního práva ke stavbě – 3 řadové garáže na p.p.č. p.p.č. 248/5, 
248/6 a 248/7 (oddělených z p.p.č. 248 dle GP č. 3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013) a příjezdové cestě 
na p.p.č. 248/4 (oddělné z p.p.č. 248 dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou pro společnost PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV 
a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města – 3.12.2013  
Rada města po projednání: 
1. souhlasí s prodejem budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a pozemkem p.č. 
248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, společnosti PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV, za kupní cenu 
2,893.601,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
2.  souhlasí se zřízením smluvního předkupního práva ke třem řadovým garážím na p.p.č. p.p.č. 248/5, 
248/6 a 248/7 (oddělených z p.p.č. 248 dle GP č. 3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013) a příjezdové cestě 
na p.p.č. 248/4 (oddělné z p.p.č. 248 dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou pro společnost PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje prodej budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a pozemkem p.č. 
248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, společnosti PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV, za kupní cenu 
2,893.601,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
2. schvaluje zřízení smluvního předkupního práva ke třem řadovým garážím na p.p.č. p.p.č. 248/5, 
248/6 a 248/7 (oddělených z p.p.č. 248 dle GP č. 3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013) a příjezdové cestě 
na p.p.č. 248/4 (oddělné z p.p.č. 248 dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou pro společnost PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV. 
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V. Podmíněné odstoupení od smlouvy 
 
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Aleš Preisler, starosta   
    
Důvodová zpráva: 
    Dne 15.11.2010 byla, mezi panem Borisem Schmitzem, bytem Nepelova 952/6, 190 00 Praha 9 – 
Hloubětín a Statutárním městem Liberec uzavřena Kupní smlouva č. 6100/2010/8545 na prodej 
nemovitostí: p.p.č. 570/1 (orná půda), p.p.č. 585/1 (zahrada), p.p.č. 586 (trvalý travní porost), p.p.č. 
587/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 589 (trvalý travní porost), a p.p.č. 594 (orná půda) v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou. (Geometrickým plánem č. 3046-19/2010 ze dne 8.10.2010, který je nedílnou 
součástí této smlouvy, se z p.p.č. 589 oddělují samostatné p.p.č. 589/1 a 589/2 a z p.p.č. 594 se 
oddělují samostatné p.p.č. 594/1 a 594/2.) 
   Celková kupní cena Nemovitostí činí 12.841.000,- Kč 
- první splátka - za p.p.č. 570/1 - 3.292.938,- Kč nejpozději do jednoho měsíce od podpisu 

smlouvy, 
- druhá splátka - za p.p.č. 594/1 (geometricky oddělena z p.p.č. 594) a 589/2 (geometricky 

oddělena z p.p.č. 589) - 4.440.192,- Kč do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy, 
- třetí splátka – za p.p.č. 594/2 (geometricky oddělena z p.p.č. 594), 589/1 (geometricky oddělena 

z p.p.č. 589), 585/1, 586, 587/1 - 5.107.870,- Kč do tří let od podpisu smlouvy 
   Dne 15.10.2013 jsme obdrželi dopis od účastníka smlouvy – pana Borise Schmitze s žádostí o 
prodloužení termínu splatnosti kupní ceny. Zároveň přikládáme vyjádření Mgr. Svobody ze dne 
18.10.2013. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 21.10.2013 - usnesení č. 571/10/2013 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání nesouhlasí s žádostí Borise 
Schmitze ze dne 15. 10. 2013 o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny pozemků dle kupní 
smlouvy č. 6100/2010/8545 a doporučuje zastupitelstvu MO v případě, že pan Schmitz neuhradí 
nedoplatek kupní ceny ani do 15.12.2013, odstoupit od kupní smlouvy ze dne 15.11.2010, 
č. 6100/2010/8545, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu prodlení pana Schmitze s úhradou 
splátek kupní ceny. 
 
Zastupitelstvo MO – 20.11.2013 – usnesení č. 142/11/2013 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje  žádost 
pana Borise Schmitze ze dne 15. 10. 2013 o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny pozemků dle 
kupní smlouvy č. 6100/2010/8545 a v případě, že pan Schmitz neuhradí nedoplatek kupní ceny ani do 
15.12.2013, odstupuje od kupní smlouvy ze dne 15.11.2010, č. 6100/2010/8545, v souladu s čl. 5.1 
této smlouvy z důvodu prodlení pana Schmitze s úhradou splátek kupní ceny a ukládá starostovi 
předložit materiál k projednání v následných orgánech. 
 
Rada města – 3.12.2013 
Rada města nesouhlasí s žádostí pana Borise Schmitze ze dne 15. 10. 2013 o prodloužení termínu 
splatnosti kupní ceny pozemků dle kupní smlouvy č. 6100/2010/8545 a v případě, že pan Schmitz 
neuhradí nedoplatek kupní ceny ani do 15.12.2013, doporučuje zastupitelstvu města odstoupit od 
kupní smlouvy ze dne 15.11.2010, č. 6100/2010/8545, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu 
prodlení pana Schmitze s úhradou splátek kupní ceny.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města neschvaluje žádost pana Borise Schmitze ze dne 15. 10. 2013 o prodloužení 
termínu splatnosti kupní ceny pozemků dle kupní smlouvy č. 6100/2010/8545 a v případě, že pan 
Schmitz neuhradí nedoplatek kupní ceny ani do 15.12.2013, odstupuje od kupní smlouvy 
č.j. 6100/2010/8545 ze dne 15.11.2010, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu prodlení pana 
Schmitze s úhradou splátek kupní ceny.  
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