
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  
L I B E R E C 

 

 
 
 
5. zasedání zastupitelstva města dne: 28.5.2015 

 
Bod pořadu jednání: 
 
 
Majetkoprávní operace  –  MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 
  
 
 
Zpracoval:    Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou  

 
odbor, oddělení:   Technický odbor – správa majetku 
 
telefon:     482 428 810 
 
Schválil: starosta MO  Lukáš Pohanka 
      
 
Projednáno:    RM dne  5.5.2015 
 
Poznámka: 
        
Předkládá:    Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec,  
  

 
Návrh usnesení 

 
 
Zastupitelstvo města po projednání:  
 
s c h  v  a  l  u  j e 

 
I. Prodej pozemků 

 
a  u k l á d á  
 
 
Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se 
schválenou majetkoprávní operací. 

T: 08/2015 
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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU 

 
 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 

28. 05. 2015 
 
 

 
MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE  - MO LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU  

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
I. Prodej pozemků 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2254/3, oddělené z p.p.č. 2254 dle GP č. 
3512-118/2014 ze dne 5.9.2014, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Jiřímu 
Strnadovi, za kupní cenu 36.000,- 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. 3486, při ul. U Šamotky, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Petru Vokatému, za kupní cenu 20.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města Liberec.  
 
3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1470/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, MUDr. Věře Balašové, za kupní cenu 70.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města Liberec. 
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MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE - MO LIBEREC -VRATISLAVICE NAD NISOU  
 

I. Prodej pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                  p.p.č. 2254/3       
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  orná půda 
ochrana    :  ZPF 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
dle návrhu připravovaného ÚP :  plochy bydlení  
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   : 078                     cenové pásmo / kategorie: III. / D 
cena dle interního předpisu : 500,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,30 
jednotková cena   : 650,- Kč/m2        výměra: 45 m2     
 
základní cena   :  29.250,- Kč 
náklady spojené s realizací :     6.750,- Kč  (daň 4% 1.172,- Kč, GP 5.790,- Kč, zaokr. - 212,- Kč) 
Celková cena   :  36.000,- Kč 
     
 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 28.4.2014 jsme obdrželi žádost od pana Jiřího Strnada, ve věci prodeje části p.p.č. 2254 a 
pronájmu části p.p.č. 2255, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Pan Jiří Strnad je novým 
vlastníkem rodinného domu č.p. 276 a pozemků 2252/1 a 2253/1 (v současnosti provádí rekonstrukci 
tohoto domu) a o prodej žádá z důvodu, že se na této části pozemku nachází septik, nádrž na vodu, 
vstup k plynoměru a vodoměrům, vstup do sklepa, opěrnou zídku atd. k rodinnému domu č.p. 276. 
K žádosti přikládá zákres částí p.p.č. 2254 a 2255 s tím, že zeleně zakreslenou část by koupil ihned (je 
nutná pro vybudování čističky odpadních vod a jímky) a červeně zakreslenou část by koupil později, 
až mu to finanční situace dovolí, do té doby žádá o pronájem této části pozemku.  
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Projednáno:  
Rada MO – 5.5.2014 – usnesení č. 313/05/2014 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
částí p.p.č. 2254 a 2255, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
650,- Kč/1 m2 + ostatní náklady, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních 
pozemků a ukládá TOM zajistit vypracování geometrického plánu a opětovně materiál předložit radě 
MO. 
 
Rada MO – 24.11.2014 – usnesení č. 26/11/2014 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2254/3, oddělené z p.p.č. 2254 dle GP č. 3512-118/2014 ze dne 
5.9.2014, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za cenu 36.000,- Kč, formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků, 
2.  schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 2255/3, oddělené z p.p.č. 2255 dle GP č. 3512-118/2014 ze dne 
5.9.2014, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
 
Rada města – 10.2.2015 – usnesení č. 83/2015 bod I.2. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2254/3, oddělené z p.p.č. 2254 dle GP č. 
3512-118/2014 ze dne 5.9.2014, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 36.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků. 
 
Zveřejněno:  25.02.2015 – 13.03.2015, uzávěrka dne 13.03.2015 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ: pan Jiří Strnad (jistina 4.000,- Kč zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 23.3.2015 – usnesení č. 173/03/2015  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
2254/3, oddělené z p.p.č. 2254 dle GP č. 3512-118/2014 ze dne 5.9.2014, při ul. Východní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Jiřímu Strnadovi, za kupní cenu 36.000,- Kč, splatnou před podpisem 
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kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města Liberec a ukládá starostovi předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu MO.  
 
 
Zastupitelstvo MO – 15.4.2015 – usnesení č. 38/04/2015  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2254/3, oddělené z p.p.č. 2254 dle GP č. 3512-118/2014 ze dne 5.9.2014, při ul. Východní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Jiřímu Strnadovi, za kupní cenu 36.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi předložit tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
 
Rada města – 5.5.2015 – usnesení č. 933/2015 bod II.1. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2254/3, oddělené z p.p.č. 2254 dle GP č. 3512-
118/2014 ze dne 5.9.2014, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Jiřímu Strnadovi, za 
kupní cenu 36.000,- 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. 2254/3, oddělené z p.p.č. 2254 dle GP č. 
3512-118/2014 ze dne 5.9.2014, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Jiřímu 
Strnadovi, za kupní cenu 36.000,- 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. 3486       
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  ostatní plocha, ostatní komunikace (bez povrchu) 
ochrana    :  --- 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň 
dle návrhu připravovaného ÚP :  plochy smíšených aktivit 
závazky a břemena  :  ne (nemáme přístup k pozemku) 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  064                     cenové pásmo / kategorie: V. / C 
cena dle interního předpisu :  440,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,05 
jednotková cena   :  470,- Kč/m2          výměra: 41 m2   
 
základní cena   :  19.270,- Kč 
náklady spojené s realizací :       730,- Kč  (daň 4% 772,- Kč, zaokrouhlení - 42,- Kč) 
Celková cena   :  20.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Předkládáme žádost od pana Bc. Petra Vokatého, ve věci prodeje p.p.č. 3486, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou. Rodiče pana Vaňury vlastní sousední pozemky: p.p.č. 3408 (s domem č.p. 1169) a p.p.č. 
3409. O prodej žádají z důvodu rekonstrukce schodiště, které se dotýká p.p.č. 3486 (SML k tomuto 
pozemku nemá dostatečný přístup).  
 
Projednáno: 
Rada MO – 15.12.2014 - usnesení č. 86/12/2014 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 3486, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 20.000,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků. 
 
Rada města – 10.2.2015 – usnesení č. 83/2015 bod I.3. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3486, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 20.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků sousedních pozemků. 
 
Zveřejněno:  25.02.2015 – 25.03.2015, uzávěrka dne 25.03.2015 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ: pan Petr Vokatý (jistina 3.000,- Kč zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 7.4.2015 – usnesení č. 197/04/2015  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
3486, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Petru Vokatému, za kupní cenu 20.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi předložit majetkoprávní 
operaci zastupitelstvu MO.  
 
 
Zastupitelstvo MO – 15.4.2015 – usnesení 39/04/2015  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 3486, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Petru Vokatému, za kupní cenu 
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20.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi předložit tuto majetkoprávní 
operaci v následných orgánech.  
 
Rada města – 5.5.2015 – usnesení č. 933/2015 bod II.2. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 3486, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, panu Petru Vokatému, za kupní cenu 20.000,- 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. 3486, při ul. U Šamotky, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Petru Vokatému, za kupní cenu 20.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města Liberec.  
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3.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                 p.p.č.  1470/3     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zahrada 
ochrana    :  ZPF 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
závazky a břemena  :  výpůjčka – MUDr. Balašová 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  057       cenové pásmo / kategorie: IV. / C  
cena dle interního předpisu :  440,- Kč/m2               koeficient K3 : 1,30 
jednotková cena   :  580,- Kč/m2               výměra: 116 m2    
        
základní cena   :  67.280,- Kč 
náklady spojené s realizací :    2.720,- Kč   (daň 3% 2.019,- Kč, zaokrouhlení + 701,- Kč) 
Celková cena    :  70.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 13.8.2012 jsme obdrželi žádost od MUDr. Věry Balašové, ve věci prodeje p.p.č. 1470/3, při ul. 
Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou (kterou v současnosti má ve výpůjčce) z důvodu sjednocení 
pozemku zahrady (pozemek se nachází mezi patou domu a oplocením – tj. uvnitř oplocení). V žádosti 
uvádí: Protože tento pozemek přímo hraničí se severní stěnou domu, nachází se nad pozemkem část 
střechy a okapů. Tento pozemek je tedy jedinou možností přístupu ze severní strany (pro provádění 
údržbářských a stavebních prací na domě, jako oprava střechy, okapů, komínu, hromosvodu, oken, 
omítky atd.). Žadatelka má od r. 2000 pozemek ve výpůjčce – za účelem jeho údržby. 
 
Záměr prodeje pozemku nebyl v radě města dne 2.10.2012 schválen, protože by prodej tohoto 
pozemku mohl zasáhnout do připravované modernizace tramvajové tratě.  
V průběhu prací na rekonstrukci tratě jsme si od DPMLJ, a.s. vyžádali výřez situace (viz příloha), ze 
kterého je patrné, že rekonstrukce tramvajové tratě do tohoto pozemku nezasáhla. 
 
Projednáno: 
Rada MO - 05.09.2012 – usnesení č. 440/09/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č 1470/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 70.000,- 
Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce - vypůjčitele. 
 
Rada města - 02.10.2012 – usnesení č. 767/2012 bod II.1. 
Rada města po projednání neschvaluje záměr prodeje p.p.č 1470/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 70.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemce - vypůjčitele. 
 
Rada města – 10.2.2015 – usnesení č. 83/2015 bod I.3. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č 1470/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 70.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vypůjčitele. 
 
Zveřejněno:  25.02.2015 – 25.03.2015, uzávěrka dne 25.03.2015 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ: MUDr. Věra Balašová (jistina 7.000,- Kč zaplacena na účet MO) 
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Rada MO - 07.04.2015 – usnesení č. 198/04/2015  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1470/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, MUDr. Věře Balašové, za kupní cenu 
70.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi předložit majetkoprávní 
operaci zastupitelstvu MO.  
 
Zastupitelstvo MO - 15.04.2015 – usnesení č. 40/04/2015  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1470/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, MUDr. Věře Balašové, za kupní cenu 
70.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi předložit tuto majetkoprávní 
operaci v následných orgánech.  
 
Rada města – 5.5.2015 – usnesení č. 933/2015 bod II.3. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1470/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, MUDr. Věře Balašové, za kupní cenu 70.000,- 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. 1470/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, MUDr. Věře Balašové, za kupní cenu 70.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města Liberec.  
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