
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C 
 

 

 

11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 
 

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  1.12.2015 
 

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 pozemku 

 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 343, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, manželům Rudolfovi a Věře Řehákovým, za kupní cenu 14.000,- Kč, splatnou 

před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec 

 
II. Směna pozemků 

 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků (bez doplatku) v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou, při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 1132/2 (oddělené z p.p.č. 1132 dle GP č. 3557-21/2015), o 

výměře 44 m
2
, ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za p.p.č. 1886/64 (oddělené z p.p.č. 1886/8 

dle GP č. 3557-21/2015), o výměře 116 m
2
, ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978 

 
a  u k l á d á  

 

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

schválenou majetkoprávní operací.        

T: 2/2016 
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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 

10. 12. 2015 
 

 

 

MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE  - MO LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU  
 

 

 

NÁVRHY USNESENÍ: 

 

I. Prodej pozemku 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 343, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, manželům Rudolfovi a Věře Řehákovým, za kupní cenu 14.000,- Kč, splatnou 

před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec a ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu, zajistit 

provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.  

 

 

II. Směna pozemků 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků (bez doplatku) v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou, při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 1132/2 (oddělené z p.p.č. 1132 dle GP č. 3557-21/2015), o 

výměře 44 m
2
, ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka  za p.p.č. 1886/64 (oddělené z p.p.č. 1886/8 

dle GP č. 3557-21/2015), o výměře 116 m
2
, ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978 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. Prodej pozemku 

 
1.  PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                       p.p.č. 343    

Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 

kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 

    

druh pozemku / využití  :  trvalý travní porost 

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   : 063                     cenové pásmo / kategorie: IV. / C 

cena dle interního předpisu : 440,- Kč/m
2
      koeficient K3 : 1,25 

jednotková cena   : 550,- Kč/m
2
        výměra: 24 m

2
     

 

základní cena   : 13.200,- Kč 

náklady spojené s realizací :      800,- Kč (daň 4% 528,- Kč, zaokr. +272,- Kč) 

Celková cena   : 14.000,- Kč 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 30.6.2015 jsme obdrželi žádost od Ing. Rudolfa Řeháka, ve věci prodeje p.p.č. 343, při ul. 

Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za účelem rozšíření pozemku.  

 

Projednáno: 

Rada MO – 31.08.2015 – usnesení č. 427/08/2015 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 

p.p.č. 343, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 14.000,- 

Kč, formou výběrového řízení a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v radě města. 

 

Rada města – 6.10.2015 – usnesení č. 774/2015 

Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 343, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 14.000,- Kč, formou výběrového řízení.  

 

Zveřejněno:  14.10.2015 – 30.10.2015, uzávěrka dne 30.10.2015 v 10:30. 

Přihlášeni k VŘ:  Rudolf a Věra Řehákovi (jistina uhrazena na účet MO) 

     

Rada MO – 02.11.2015 – usnesení č. 552/11/2015 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 

343, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Rudolfovi a Věře Řehákovým, 

za kupní cenu 14.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 

schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat 

majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

 

Zastupitelstvo MO – 18.11.2015 – usnesení č. 93/11/2015 

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 

p.p.č. 343, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Rudolfovi a Věře 

Řehákovým, za kupní cenu 14.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
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dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 

projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Rada města – 1.12.2015 

Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 343, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou, manželům Rudolfovi a Věře Řehákovým, za kupní cenu 14.000,- Kč, splatnou před 

podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec a ukládá Tiboru Batthyánymu, primátoru statutárního města Liberec, 

předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu města. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 343, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, manželům Rudolfovi a Věře Řehákovým, za kupní cenu 14.000,- Kč, splatnou 

před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec a ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu, zajistit 

provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 
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II. Směna pozemků 
 

Vypořádání smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy – směna pozemků 
 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou           p.p.č.  1886/64 (SML) za p.p.č. 1132/2 (p. Prevužňák)     

Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 

kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 

    

druh pozemku / využití  :  p.p.č. 1886/64 – ostatní plocha, jiná plocha 

       p.p.č. 1132/2 – ostatní plocha, jiná plocha 

výměra    :  p.p.č. 1886/64 o výměře cca 116 m
2
 

       p.p.č. 1132/2 o výměře cca 44 m
2 

důvod předložení  :  směna pozemků z důvodu provedené rekonstrukce tram. tratě  

závazky a břemena  :  ne 

Zveřejněno   :  od 04.12.2013 do 04.01.2014 

 

Důvodová zpráva:  
Z důvodu realizace stavby „Modernizace tramvajové tratě Liberec – Jablonec n.N., úsek Nová Ruda – 

Výhybna“, jejímž investorem byl Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 

47311975, bylo nutné na části p.p.č. 1132 ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka, zřídit dočasný 

zábor pozemku o výměře 161 m
2
 a trvalý zábor pozemku o výměře cca 45 m

2
.  

Jako podmínku povolení dočasného a trvalého záboru na svém pozemku, navrhl p. Prevužňák směnu 

bez doplatku, a to části p.p.č. 1132 (trvalý zábor) za část p.p.č. 1886/8 (o výměře 116 m
2
) ve 

vlastnictví SML s tím, že veškeré náklady bude hradit obec (tj. MO Vratislavice n.N.). 

Protože získání části p.p.č. 1132 bylo nezbytné pro probíhající stavbu, byla budoucí směna schválena 

ve všech orgánech a dne 28.4.2014 byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 

6100/2014/8652. Vlastní směnná smlouva se uzavře až po vytvoření geometrických plánů, které se 

vyhotoví až po dokončení stavby. 

 

Po dokončení stavby byl vytvořen geometrický plán č. 3557-21/2015 a poté znalecký posudek č. 

3088-25/2015 od znalce Miloše Hraby. 

Předkládáme ke schvální vypořádání smlouvy o uzavření budoucí směné smlouvy – předmětem 

směnné smlouvy bude směna nové p.p.č. 1886/64 (oddělila z p.p.č. 1886/8) o výměře 116 m
2
  a ceně 

dle ZP 81.432,- Kč, za novou p.p.č. 1132/2 (oddělenou z p.p.č. 1132) o výměře 44 m
2 
a ceně 30.888,- 

Kč.  

 

Projednáno: 

Rada MO – 7.10.2013 - usnesení č. 509/10/2013 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem budoucí 

směny částí pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Tanvaldská, a to část p.p.č. 1132 ve 

vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za část p.p.č. 1886/8 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978. 

 

Rada města – 5.11.2013 – usnesení č. 383/2013 bod V.  

Rada města po projednání schvaluje záměr budoucí směny částí pozemků v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou, při ul. Tanvaldská, a to část p.p.č. 1132 ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za část p.p.č. 

1886/8 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978. 

 

Zveřejněno: 4.12.2013 – 4.1.2014 

 

Rada MO – 7.1.2014 – usnesení č. 05/01/2014  

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

částí pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Tanvaldská, a to části p.p.č. 1132 ve vlastnictví 

pana Rostislava Prevužňáka za část p.p.č. 1886/8  ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. 

E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 

v zastupitelstvu MO. 
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Zastupitelstvo MO – 15.1.2014 – usnesení č. 08/01/2014 

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje budoucí 

směnu částí pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Tanvaldská, a to části p.p.č. 1132 ve 

vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za část p.p.č. 1886/8  ve vlastnictví Statutárního města Liberec, 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní 

operaci v následných orgánech. 

 

Rada města – 18.2.2014 – usensení č. 131/2014 bod I. 

Rada města po projednání souhlasí s budoucí směnou částí pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při 

ul. Tanvaldská, a to části p.p.č. 1132 ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za část p.p.č. 1886/8  

ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978.  

 

Zastupitelstvo města – 27.2.2014 – usnesení č. 26/2014 bod I. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí směnu částí pozemků v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou, při ul. Tanvaldská, a to části p.p.č. 1132 ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za část 

p.p.č. 1886/8  ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 

262978.  

 

Rada MO – 2.11.2015 – usnesení č. 553/11/2015  

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se směnou pozemků 

(bez doplatku) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 1132/2 (oddělené z p.p.č. 

1132 dle GP č. 3557-21/2015), o výměře 44 m
2
, ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za p.p.č. 

1886/64 (oddělené z p.p.č. 1886/8 dle GP č. 3557-21/2015), o výměře 116 m
2
,  ve vlastnictví 

Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978 a ukládá starostovi 

projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

 

Zastupitelstvo MO – 18.11.2015 – usnesení č. 94/11/2015 

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje směnu 

pozemků (bez doplatku) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 1132/2 (oddělené 

z p.p.č. 1132 dle GP č. 3557-21/2015), o výměře 44 m
2
, ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za 

p.p.č. 1886/64 (oddělené z p.p.č. 1886/8 dle GP č. 3557-21/2015), o výměře 116 m
2
, ve vlastnictví 

Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978 a ukládá starostovi 

projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Rada města – 1.12.2015 

Rada města po projednání souhlasí se směnou pozemků (bez doplatku) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 

při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 1132/2 (oddělené z p.p.č. 1132 dle GP č. 3557-21/2015), o výměře 44 

m
2
, ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za p.p.č. 1886/64 (oddělené z p.p.č. 1886/8 dle GP č. 

3557-21/2015), o výměře 116 m
2
, ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 

59 Liberec I, IČ 262978 a ukládá Tiboru Batthyánymu, primátoru statutárního města Liberec, 

předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem II. ke schválení zastupitelstvu města. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků (bez doplatku) v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou, při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 1132/2 (oddělené z p.p.č. 1132 dle GP č. 3557-21/2015), o 

výměře 44 m
2
, ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka za p.p.č. 1886/64 (oddělené z p.p.č. 1886/8 

dle GP č. 3557-21/2015), o výměře 116 m
2
, ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978 a ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu, 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 
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