
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 - prodej pozemků 
 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Bc. Jaroslav Schejbal 

Projednáno: RM dne 20.10.2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
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1. schvaluje prodej pozemku  p. č. 5145/2, k.ú.  Liberec o vým. 12 m
2
,  kupujícímu:  ČEZ 

Distribuce, IČ: 247 29 035,  se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,  Teplická 874/8, PSČ 

405 02,  za kupní cenu  13.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní  smlouvy, termín pod-

pisu kupní  smlouvy  do  90 dnů ode dne schválení  majetkoprávní  operace Zastupitel-

stvem města Liberec; 

 

2. schvaluje prodej  pozemku  p. č. 127/4 (odděleného  z pozemku p.č.127/2 geometrickým  

plánem č. 1242-28/2015 ze dne  2.7.2015), k.ú. Dolní  Hanychov,  o vým. 10 m
2
, kupují-

cím:  IH – podíl o velikosti 1/2  a KH – podíl o velikosti 1/2  za kupní cenu 7.000,-Kč 

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 

schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 

 

3. schvaluje prodej pozemku p. č. 941/24, k. ú.  Krásná Studánka u Liberce, o výměře   319 

m
2
, kupujícímu: MK za kupní cenu 60.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní  smlouvy, 

termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní  operace Za-

stupitelstvem města Liberec. 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění:  

Osobní údaje fyzických osob (kupujících) jsou v souladu s § 16, § 17 a  § 95 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na Magistrátu města Liberec 
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                      PRODEJ POZEMKŮ              (3  případy)    
 

Formulace všech usnesení zkonzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním 

v radě města. 

1. PRODEJ  NEMOVITOSTÍ     PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území: Liberec                                                                              pozemek  p.č. 5145/2 

 
zpracoval:                          H.Kaplová  

kontroloval:                       I. Roncová 

 

druh pozemku:                   zast.plocha a nádvoří 

ochrana:                              

důvod předložení:              žádost ČEZ Distribuce, a.s. 

záměr:                                pozemek pod stavbou trafostanice 

využití dle územ. plánu:    stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení městského, pozemek pod trafostanicí  

 

závazky a břemena:           ano – SOBS o zřízení služebnosti-ČEZ 

pronájem pozemku:            -    

 

prodej dle:                  Zásad postupu při prodeji pozemků 

 

urbanistický obvod:  002                                                         cenové pásmo/kategorie:II/B  

 

Cena dle interního předpisu:  1360,- Kč/m
2
                         koeficient K3:1,35 

                                         

jednotková cena:                       1836,- Kč/m
2
                         výměra: 12m

2
     

sleva 50%:                                   920,-Kč/m
2
 

                                             

základní cena:                                                                                   11.040,-Kč 

náklady spojené s realizací prodeje:                                                   1.000,-Kč 

Celková cena:                                                             13.000,-Kč  
 

Stanovisko PS:      31.5.2015  

dílčí stanoviska:      SR: souhlas 

SM: souhlas 

                                 HA: souhlas 

EP: souhlas       

                                ZP: souhlas 

                                OD: souhlas 

                                SK: souhlas 

                  

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Pozemek pod stavbou trafostanice ve vlastnictví žadatele. 

 

DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic prodej pozemku doporučuje. 

 

NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 21.7.2015 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č.5145/2, k.ú. 

Liberec o  výměře 12m
2
 formou výběrového řízení s předkupním právem  vlastníka 

stavby na tomto  pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 13.000,- 

Kč. 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 3.9.2015 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.5145/2, 

k.ú. Liberec o  výměře 12m
2
 formou výběrového řízení s předkupním právem vlastní-

ka  stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 

13.000,- Kč. 
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ZVEŘEJNĚNÍ: 11.9. 2015 – 5. 10. 2015 

 

PŘIHLÁŠENI K VŘ : ČEZ Distribuce, a.s.  ( předkupní právo) 

 

VYJÁDŘENÍ RM: Rada města dne 20.10. 2015 souhlasí s prodejem  pozemku  p. č. 5145/2, k.ú.  

                                Liberec o vým. 12 m
2
,  kupujícímu: 

 ČEZ Distribuce, IČ: 247 29 035,  se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02,  za kupní cenu  13.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní  smlouvy, termín 

podpisu kupní  smlouvy  do  90 dnů ode dne schválení  majetkoprávní  operace Zastupitel-

stvem města Liberec 

 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo dne 29. 10. 2015 schvaluje  prodej  pozemku  p. č. 5145/2, k.ú.  

                                  Liberec o vým. 12 m
2
,  kupujícímu: 

ČEZ Distribuce, IČ: 247 29 035,  se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02,  za kupní cenu  13.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní  smlouvy, termín 

podpisu kupní  smlouvy  do  90 dnů ode dne schválení  majetkoprávní  operace Zastupitel-

stvem města Liberec 
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2.  PRODEJ  NEMOVITOSTÍ     PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území: Dolní Hanychov                                                             pozemek  p.č.  127/4 

 
zpracoval:                          H.Kaplová  

kontroloval:                       I. Roncová  

 

druh pozemku:                  ost.pl., jiná pl. 

ochrana:                              

důvod předložení:              žádost  

záměr:                                Zarovnání pozemku – žadatel vlastní sousedící pozemek p.č.127/1 

využití dle územ. plánu:    stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení čistého, malá vydlážděná plocha 

                                                                                       

závazky a břemena:           -      

pronájem pozemku:            -  

prodej dle:                  Zásad postupu při prodeji pozemků 

 

urbanistický obvod:           024                                                       cenové pásmo/kategorie: IV/F  

 

cena dle interního předpisu:  150,-Kč/m                                        koeficient K3: 1,35 

jednotková cena:                   210,- Kč/m
2
                                       výměra: 10m

2
    

 

 

základní cena:                                                                                2.100,- Kč 

náklady spojené s realizací prodeje:                                              4.780,- Kč 

 

Celková cena:                                                           7.000,- Kč  

 

Stanovisko PS: 31.5.2015     

dílčí stanoviska:      SR: souhlas  

 SM: souhlas 

 HA: souhlas 

 OD: souhlas 

 SK: souhlas                          
                            EP: souhlas 

                                 ZP: souhlas 

                              

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Zarovnání pozemku – žadatel vlastní pozemek p.č.127/1                          

 

DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic prodej části pozemku doporučuje.  

 

NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města  21.7.2015 dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č.127/4,  k.ú.  

Dolní Hanychov o výměře 10m
2
 formou výběrového řízení za cenu nejvyšší  nabíd-

ky, nejméně však za předpokládanou cenu 7.000,-Kč. 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne  3.9.2015  schvaluje záměr prodeje části p.č.127/4, k.ú.  

Dolní Hanychov o výměře 10m
2
 formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabíd-

ky, nejméně však za předpokládanou cenu 7.000,-Kč. 
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ZVEŘEJNĚNÍ: 11.9. 2015 – 5. 10. 2015 

 

PŘIHLÁŠENI K VŘ : IH a KH   

 

 

VYJÁDŘENÍ RM: Rada města dne 20.10. 2015 souhlasí s prodejem  pozemku  p. č. 127/4 (odděleného 

z pozemku p.č.127/2 geometrickým plánem č. 1242-28/2015 z 2.7.2015), k.ú. Dolní Hany-

chov,  o vým. 10 m
2
, kupujícím: 

IH                    1/2 
KH                   1/2        
za kupní cenu  7.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní  smlouvy, termín podpisu kupní 

smlouvy  do  45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní  operace  Zastupitelstvem města   

Liberec 

 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo dne 29. 10. 2015 schvaluje  prodej  pozemku  p. č. 127/4 (odděleného 

z pozemku p.č.127/2   geometrickým plánem č. 1242-28/2015, z 2.7.2015), k.ú. Dolní Ha-

nychov,  o vým. 10 m
2
, kupujícím: 

IH                    1/2 
KH                   1/2        
za kupní cenu  7.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní  smlouvy, termín podpisu kupní 

smlouvy  do  45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní  operace  Zastupitelstvem města   

Liberec 
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  3. PRODEJ NEMOVITOSTÍ     PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území:  Krásná Studánka u Liberce             pozemek p. č. 941/24 
 

zpracovala:                        J. Krebsová  

kontrolovala:                     I. Roncová  

 

druh pozemku:                  ostatní plocha – ostatní komunikace 

ochrana:                            rozsáhlé chráněné území 

důvod předložení:             žádost (žadatel je vlastník pozemku  p. č. 144/1 – součástí je stavba bez čp., k .ú. 

Krásná Studánka u Liberce) 

záměr:                               odkup pozemku  

využití dle územ. plánu:    plocha dopravy a dopravní vybavenosti – komunikace; cesta. 

 

závazky a břemena:           - 

pronájem pozemku:           -       

prodej dle:                         Zásad postupu při prodeji pozemků 

 

urbanistický obvod:          068                                        cenové pásmo/kategorie:  V./F 

 

cena dle interního předpisu:         150,- Kč/m
2
                              koeficient K3: 1,15 

jednotková cena:                                  180,- Kč/m
2
                                            výměra:           319  m

2 

 

základní cena :                                 57.420,-Kč 

náklady spojené s realizací prodeje:  2.400,-Kč    

Celková cena:                      60.000,-Kč  
 

Stanovisko PS:      30. 4. 2015 

dílčí stanoviska:     HA: souhlas 

                           SR:  souhlas 

SM: souhlas 

EP: souhlas 

                                SK:  souhlas 

ZP: souhlas – prodej pozemku druhu ostatní plocha s využitím ostatní komunikace doporu-

čujeme projednat s p. o. Městské lesy Liberec z důvodu možného omezení dopravní ob-

služnosti lesního pozemku p. č. 930/1 (SML). V případě, že se privatizace uskuteční, 

doporučujeme upozornit investora na ochranné pásmo lesa a s tím i související povin-

nosti souhlasu s jakoukoli stavbou (včetně oplocení) v tomto pásmu  dle §14 odst. 2 les-

ního zákona 

 OD: souhlas 

 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:   Odkoupení pozemku z důvodu příjezdové cesty k pozemku  p. č. 144/1, k. ú. 

Krásná Studánka u Liberce. 
 

 

DOPORUČENÍ MSMA:   Oddělení majetkové evidence a dispozic prodej pozemku doporučuje. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 21.7.2015 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 941/24, k. ú. 

Krásná Studánka u Liberce, o výměře 319 m
2
, formou výběrového řízení za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 60.000,- Kč. 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 3.9.2015 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 941/24, 

k. ú. Krásná Studánka u Liberce, o výměře 319 m
2
, formou výběrového řízení za ce-

nu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu  60.000,- Kč. 
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ZVEŘEJNĚNÍ: 11. 9. 2015 – 5. 10. 2015 

 

PŘIHLÁŠEN K VŘ : MK 

 

 

VYJÁDŘENÍ RM:  Rada města dne 20.10.2015 souhlasí s prodejem  pozemku  p. č. 941/24, k. ú.  Krásná 

Studánka u Liberce, o výměře 319 m
2
, kupujícímu: 

   MK 

za kupní cenu 60.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní  smlouvy, termín podpisu kupní 

smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní  operace Zastupitelstvem města Libe-

rec. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 29. 10. 2015 schvaluje   prodej  pozemku  p. č. 941/24,          

k. ú. Krásná Studánka u Liberce, o výměře 319 m
2
, kupujícímu: 

   MK 

za kupní cenu 60.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní  smlouvy, termín podpisu kupní 

smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní  operace Zastupitelstvem města Libe-

rec. 
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