
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje pozemků  

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Ivana Roncová, pověř.zast.ved.odboru 

Projednáno: RM dne 17.2.2015. 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

      
1. Zastupitelstvo města dne 26.2.2015 schvaluje záměr prodeje p.p.č.630/1, k.ú. Dolní 

Hanychov o výměře 435 m2 formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
sousedících  pozemků p.č.632/1,639/5,639/7, k.ú. Dolní Hanychov za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za 676.000,-Kč.  
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2. Zastupitelstvo města dne 26.2.2015 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.648/4,  
k.ú.  Staré Pavlovice o výměře cca 6 m2 za předpokladu doložení souhlasu majitele 
sousedního pozemku   p.č.646, že nedojde k omezení vjezdu do garáže, formou výbě-
rového řízení s právem   přednosti vlastníka pozemku p.č.645/1, k.ú. Staré Pavlovice 
za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 3.000,- Kč. 

 
3. Zastupitelstvo města dne 26.2.2015 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.867,  k.ú. 

Staré Pavlovice o výměře 80 m2 formou výběrového řízení za cenu nejméně 178.000,-
Kč. 

 

4. Zastupitelstvo města dne 26.2.2015 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 
824/2, k.ú. Kateřinky u Liberce o výměře cca 45 m2 formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka nemovitostí p.č.824/5, 825 a 826/1, k.ú. Kateřinky u Li-
berce za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 17.000,- 
Kč. 

 

5. Zastupitelstvo města dne 26.2.2015 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.530/4, 
k.ú. Starý Harcov o výměře cca 16 m2 formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníka pozemku p.č.553/2, k.ú. Starý Harcov za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 
však za předpokládanou cenu cca 12.000,-Kč. 

 
 
 
a   u k l á d á 
Tomáši Kyselovi, náměstkovi pro technickou správu majetku města 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi 

T: neprodleně 

 

 




































































