
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C 
 

 

 

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10.2015 
 

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  06.10.2015 
 

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. Bezúplatný převod nemovitostí 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 2571/1 a 2570/2 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, včetně stavby - komunikace Na Skalce, do vlastnictví statutárního města 

Liberec, IČ 00262978, za podmínky, že vlastník (SML a Městský obvod Liberec – Vratislavice nad 

Nisou) nebude po dobu deseti let od uzavření smlouvy do této komunikace investovat 

 

II. Odstoupení od kupní smlouvy 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odstoupení od kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, 

uzavřené dne 15.11.2010 s panem Borisem Schmitzem, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu 

prodlení p. Schmitze s úhradou splátek kupní ceny 

 

a  u k l á d á  

 

Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se 

schválenou majetkoprávní operací. 

T: 12/2015 

 



  - 1 - 

 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 

29. 10. 2015 
 

 

 

MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE  - MO LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU  
 

 

 

NÁVRHY USNESENÍ: 

 

I. Bezúplatný převod nemovitostí 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 2571/1 a 2570/2 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, včetně stavby - komunikace Na Skalce, do vlastnictví statutárního města 

Liberec, IČ 00262978, za podmínky, že vlastník (SML a Městský obvod Liberec – Vratislavice nad 

Nisou) nebude po dobu deseti let od uzavření smlouvy do této komunikace investovat a ukládá Lukáši 

Pohankovi, starostovi městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se 

schválenou majetkoprávní operací. 
 

 

II. Odstoupení od kupní smlouvy 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odstoupení od kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, 

uzavřené dne 15.11.2010 s panem Borisem Schmitzem, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu 

prodlení p. Schmitze s úhradou splátek kupní ceny a ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi 

městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní 

operací. 
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MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE - MO LIBEREC -VRATISLAVICE NAD NISOU  
 

I. Bezúplatný převod nemovitostí 

 
Komunikace – Na Skalce, včetně p.p.č. 2571/1 a 2570/2                     k.ú. Vratislavice nad Nisou 

zpracovala:  Michaela Dorníková, referentka TOM 

kontroloval:  Pavel Podlipný, vedoucí TO 

    

Důvodová zpráva: 

V září r. 2014 jsme obdrželi žádost o bezúplatný převod komunikace Na Skalce včetně pozemků, na 

kterých je umístěna (tj. p.p.č. 2571/1 a p.p.č. 2570/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou) do vlastnictví 

SML. 

Seznam podílových vlastníků:  

SJM Michal Adama a Eva Adamová,  

SJM Pavel Bušek a Blanka Bušková,  

Petr Hanuš,  

Pavel Mika,  

SJM Tomáš Rozkovec a Helena Rozkovcová,  

SJM Pavel Štěpaník a Iva Štěpaníková,  

(Na uvedených pozemcích je zástavní právo smluvní a sním spojený zákaz zcizení a zatížení 

nemovitostí. Protože SML nepřijímá do svého vlastnictví nemovitosti zatížené zástavním právem, 

budou, ještě před podpisem smlouvy o bezúplatném převodu, dodány doklady od věřitelů - o vzdání se 

zástavních práv a zákazů zatížení a zcizení na uvedených pozemcích. Tento dokument bude přílohou 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí.) 

 

Projednáno: 

Rada MO – 29.9.2014 - usnesení č. 626/09/2014 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o 

bezúplatné převzetí účelové komunikace na p.p.č. 2571/1 a p.p.č. 2570/2, od vlastníků RD při ulici Na 

Skalce, do majetku SML, souhlasí s bezúplatným převzetím a ukládá TO-DŽP předložit materiál ke 

schválení ZMO Liberec – Vratislavice nad Nisou.  

 

Rada MO 7.4.2015 – materiál by stažen 

 

Rada MO – 25.5.2015 - usnesení č. 293/05/2015 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s bezúplatným 

převodem p.p.č. 2571/1 a 2570/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, včetně vybudované účelové 

komunikace Na Skalce, do vlastnictví statutárního města Liberec, za podmínky, že se po dobu deseti 

let  nebude do této komunikace investovat a ukládá starostovi předložit majetkoprávní operaci 

zastupitelstvu MO.  

 

Zastupitelstvo MO – 16.9.2015 - usnesení č. 76/09/2015 

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 

bezúplatný převod p.p.č. 2571/1 a 2570/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, včetně vybudované účelové 

komunikace Na Skalce, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 00262978, za podmínky, že SML 

-  Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou nebude po dobu deseti let od uzavření smlouvy do 

této komunikace investovat a ukládá starostovi předložit tuto majetkoprávní operaci v následných 

orgánech.  
 

Rada města – 6.10.2015 - usnesení č. 774/2015 bod I.  

Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2571/1 a 2570/2 v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou, včetně stavby - komunikace Na Skalce, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 

00262978, za podmínky, že vlastník (SML a Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou) nebude 

po dobu deseti let od uzavření smlouvy do této komunikace investovat a ukládá Tiboru Batthyánymu , 

primátoru statutárního města Liberec, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke 

schválení zastupitelstvu města. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 2571/1 a 2570/2 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, včetně stavby - komunikace Na Skalce, do vlastnictví statutárního města 

Liberec, IČ 00262978, za podmínky, že vlastník (SML a Městský obvod Liberec – Vratislavice nad 

Nisou) nebude po dobu deseti let od uzavření smlouvy do této komunikace investovat a ukládá Lukáši 

Pohankovi, starostovi městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se 

schválenou majetkoprávní operací. 
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II. Odstoupení od kupní smlouvy 
 

Odstoupení od kupní smlouvy č. 6100/2010/8545 uzavřené s p. Borisem Schmitzem 
Zpracovali   : Michaela Dorníková, referentka TOM, Svoboda Pavel, Mgr. 

kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO   

   

Důvodová zpráva: 

    Dne 15.11.2010 byla, mezi panem Borisem Schmitzem 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 činí 12.841.000,- Kč. Mezi smluvními stranami bylo výslovně ujednáno, že prodej 

uvedených nemovitostí proběhne ve třech etapách s tím, že splatnost kupní ceny za jednotlivé 

pozemky byla také stanovena ve třech termínech. 

 

- 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 (tj. 15.11.2011), 

- 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 (tj. 15.11.2013) 

 

Pan Boris Schmitz uhradil doposud pouze první splátku kupní ceny a nabyl tak vlastnické právo k 

p.p.č. 570/1. Na druhou splátku kupní ceny splatnou dne 15.11.2011 uhradil pan Schmitz doposud 

toliko částku 900 tisíc Kč (nikoli celou druhou splátku ve výši 4.440.192,- Kč), a proto doposud 

nenabyla účinnosti druhá část kupní smlouvy. Třetí část kupní ceny ve výši 5.107.870,- Kč byla 

splatná dne 15.11.2013 a pan Schmitz na ní taktéž neuhradil ničeho. 

 

S panem Schmitzem i jeho obchodními spolupracovníky probíhala řada jednání, hledalo se řešení, jak 

naplnit účel smlouvy, avšak k výsledku to nevedlo. 

 

Proto  Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou usnesením č. 142/11/2013 

ze dne 20.11.2013 neschválilo žádost pana Borise Schmitze ze dne 15. 10. 2013 o prodloužení termínu 

splatnosti kupní ceny pozemků dle kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, ze dne 15.11.2010,  a pro 

případ, že pan Schmitz neuhradí nedoplatek kupní ceny ani do 15.12.2013, rozhodlo tímtéž usnesením 

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou o odstoupení 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. 

 

Následně také Zastupitelstvo statutárního města Liberec usnesením č. 265/2013 ze dne 12.12.2013 

neschválilo žádost pana Borise Schmitze ze dne 15. 10. 2013 o prodloužení termínu splatnosti kupní 

ceny pozemků dle kupní smlouvy č. 6100/2010/8545 a pro případ, že pan Schmitz neuhradí 

nedoplatek kupní ceny ani do 15.12.2013, rozhodlo tímtéž usnesením Zastupitelstvo statutárního 

města Liberec o odstoupení 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. 

 

Následovalo další jednání s panem Schmitzem, kdy opakovaně přisliboval věc vyřešit bez nutnosti 

ukončit smluvní vztah jednostranným odstoupením od smlouvy. Nikdy z tohoto důvodu nebylo 

odstoupení od smlouvy právně vázané na nezaplacení druhé splátky kupní ceny podepsáno zástupcem 

města a doručeno panu Schmtzovi. V důsledku běhu času však nastala situace, kdy dnem 15.12.2014 

se právo na odstoupení od smlouvy z důvodu nezaplacení druhé splátky kupní ceny promlčelo. 
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V současné době je proto formálně nutné, aby z důvodu nezaplacení třetí splátky kupní ceny bylo 

znovu odsouhlaseno odstoupení od smlouvy, které bude doručeno panu Schmitzovi. 

 

Jakmile bude odstoupení od smlouvy účinné (doručením panu Schmitzovi), bude ZMO předložen 

návrh na započtení první zaplacené splátky druhé části kupní ceny (900 tis. Kč) na smluvní pokutu, 

kterou je pan Schmitz povinen městu dle Smlouvy uhradit (více jak 800 tis. Kč), popř. i částka 

představující škodu, která MO vznikne po odstoupení od smlouvy vyklizením pozemků. 

 

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 – usnesení č. 955/2013 bod V.  

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.  

 

Zastupitelstvo města – 12.12.2013 – usnesení č. 265/2013 bod V. 

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.  

 

Rada MO – 31.8.2015 – usnesení č. 430/08/2015 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje zastupitelstvu 

MO odstoupit od kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, uzavřené dne 15.11.2010 s panem Borisem 

Schmitzem, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu prodlení p. Schmitze s úhradou splátek kupní 

ceny a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu MO. 

 

Zastupitelstvo MO – 16.9.2015 – usnesení č. 77/09/2015 

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 

odstoupení od kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, uzavřené dne 15.11.2010 s panem Borisem 

Schmitzem, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu prodlení p. Schmitze s úhradou splátek kupní 

ceny a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání v následných orgánech. 

 

Rada města – 6.10.2015 – usnesení č. 774/2015 bod II.  

Rada města po projednání souhlasí s odstoupením od kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, uzavřené dne 

15.11.2010 s panem Borisem Schmitzem, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu prodlení p. 

Schmitze s úhradou splátek kupní ceny a ukládá Tiboru Batthyánymu , primátoru statutárního města 

Liberec, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem II. ke schválení zastupitelstvu města. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odstoupení od kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, 

uzavřené dne 15.11.2010 s panem Borisem Schmitzem, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu 

prodlení p. Schmitze s úhradou splátek kupní ceny a ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi 

městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní 

operací. 
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