
















































































































 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

26. 4. 2012 
 
 

 
IV.   MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
 
1. Záměr prodeje pozemků 
 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 

dle GP č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 130.300,- Kč, formou výběrového řízení. 
 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  záměr prodeje p.p.č 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 
dle GP č. 2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 9.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce 
pozemku. 

 
 

2. Záměr směny pozemků  
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr budoucí směny pozemků v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, při ul. Náhorní, a to části p.p.č. 94/5 ve vlastnictví Vítězslava a Jarmily Halbichových, 
bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za p.p.č. 99/1, část p.p.č. 94/1 a část p.p.č. 105/1 ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978. 

 
 
3. Prodej Pozemků 
    
1.1.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1149/5 a 1147/6, oddělených z p.p.č. 

1147  a 1149 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, manželům Kamilovi a Tereze Podholovým, bytem Kořenovská 83, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 332.501,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
1.2.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1147/1 a 1147/2, oddělených z p.p.č. 

1147 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Bedřichovi a Andree Vyčítalovým, bytem Vojanova 359/18, 460 10 Liberec X, 
za kupní cenu 228.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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2.1.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/5, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Janovi a Mileně Hoškovým, bytem Májová 248, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 5.700,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2.2.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/6, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Janovi a Heleně Prantlovým, bytem Zámecký vrch 1405, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 
4.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2.3.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/7, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Evě 
Havránkové, bytem Šumavská 773/9, 460 07 Liberec III, za kupní cenu 4.500,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města. 

 
2.4.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/8, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Zdeňku Vackovi, bytem Dlážděná 1426, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.500,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 

 
2.5.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/9, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Vlastimilu Janků, bytem Zámecký vrch 1400, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.100,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 

 
2.6.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/10 a 1545/11, oddělených 

z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Martinovi a Veronice Klozovým, bytem Májová 1466, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 9.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 

 
2.7.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Vítězslavu Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.700,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 

 
3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1004/3, při ul. Prosečská v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 124.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
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IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

1.  Záměr prodeje pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                 p.p.č.  2772/1     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zahrada 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  záměr rady MO 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  057                  cenové pásmo / kategorie: IV. / C  
cena dle interního předpisu :  280,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,10 
jednotková cena   :  310,- Kč/m2      výměra: 408 m2       
     
základní cena   :  126.480,- Kč 
náklady spojené s realizací :      3.820,- Kč         (daň 3% 3.795,- Kč, zaokrouhlení + 25,- Kč) 
 
Celková cena   :  130.300,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě úkolu rady MO je předložen záměr prodeje p.p.č. 2772/1, oddělené z 2772 dle GP č. 
3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Byl osloven 
vlastník soudního pozemku s nabídkou k odkoupení části tohoto pozemku – alespoň 200 m2  
(rozšířením výměry pozemku ve vlastnictví SML o tuto část, by vznikla možnost prodat pozemek 
za vyšší cenu – jako stavební pozemek). Vlastník sousedního pozemku ale s prodejem žádné části 
svého pozemku nesouhlasí.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 5.9.2011 – usnesení č. 442/09/2011  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2771 a části p.p.č. 2772 při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 310,- Kč/m2 + náklady prodeje a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení. 
 
Rada MO – 5.3.2012 – usnesení č. 146/03/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 130.300,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Rada města – 3.4.2012 – usnesení č. 250/2012 bod III. 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle GP č. 
3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 130.300,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2772/1, oddělené z p.p.č. 2772 dle 
GP č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 130.300,- Kč, formou výběrového řízení. 
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2.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                            část p.p.č.  3377     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  ostatní plocha, jiná plocha  
ochrana    :  --- 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  komunikace, plochy průmyslové výroby 
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  064       cenové pásmo / kategorie: IV. / B 
cena dle interního předpisu :  880,- Kč/m2   koeficient K3 : 1,05 
jednotková cena   :  930,- Kč/m2     výměra: 8 m2    
        
základní cena   :  7.440,- Kč 
náklady spojené s realizací :  1.000,- Kč      (daň 3% 225,- Kč, zaokrouhlení na minimum +775,- Kč) 
Celková cena po zaokr. :  9.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 14.2.2012 jsme obdrželi žádost od společnosti ELITRONIC, s.r.o, sídlem U Šamotky 1642, 463 
11 Liberec XXX, ve věci prodeje části p.p.č. 3377, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
kterou v současnosti mají v pronájmu - na části pozemku stojí dusíková odpařovací stanice v jejich 
vlastnictví. – viz příloha. 
Společnost ELITRONIC, s.r.o. dodala vlastní geometrický plán. 
 
Rada MO – 20.2.2012 – usnesení č. 114/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
části p.p.č. 3377, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 930,- 
Kč/ 1m2,- a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení. 
 
Rada MO – 2.4.2012 – usnesení č.  226/04/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č 3377/2, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 9.000,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku. 
 
Rada města – 17.4.2012 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle GP č. 
2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 9.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle 
GP č. 2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 9.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku. 
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2.  Záměr budoucí směny pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                      část p.p.č.  94/5 ve vlastnictví žadatelů 
za 
kat. území:  Vratislavice n.N.                 p.p.č. 99/1 a části p.p.č. 94/1 a 105/1 ve vlastnictví města 
Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití :  94/5 – ostatní plocha, jiná plocha 
            99/1 - trvalý travní porost, 94/1 – zastavěná plocha a nádvoří –  
           zbořeniště, 105/1 -  trvalý travní porost 
ochrana :  99/1 a 105/1 - zemědělský půdní fond 
důvod předložení :  žádost 
záměr :  směna pozemků - na základě jednání ve věci modernizace tramvajové   
využití dle územ. plánu  :  plochy urbanizované zeleně, ostatní městská zeleň       
závazky a břemena :  105/1 - věcné břemeno chůze a jízdy 
výměra : p.p.č. 94/5 (ve vlastnictví žadatelů) 103 m2, požadovaná část cca 53 m2   

       p.p.č. 99/1 (ve vlastnictví města) 20 m2, požadováno 20 m2   
       p.p.č. 94/1 (ve vlastnictví města) 216 m2, požadovaná část cca 160 m2  
        p.p.č. 105/1 (ve vlastnictví města) 24834 m2, požadovaná část cca 1000 m2 

 
Ocenění pozemků bude provedeno až po vypracování geometrických plánů – dle znaleckého posudku. 
Směna proběhne bez doplatku. 
 
Důvodová zpráva: 
Vlastníci p.p.č. 94/5 – manželé Vítězslav a Jarmila Halbichovi obdrželi od DPMLJ, a.s. a projekční 
kanceláře Valbek, s.r.o. žádost o p.p.č. 94/5, která je dle stanoviska žadatelů potřebná pro realizaci 
stavby „Modernizace tramvajové tratě Liberec – Jablonec n.N., úsek Nová Ruda – Výhybna“ a to 
v rozsahu 53 m2 trvalého záboru (prodej SML) a 50 m2 dočasného záboru. 
 
Jako reakci na tuto žádost jsme dne 17.02.2012 obdrželi dopis od manželů Halbichových, bytem 
Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX,  kterým souhlasí s převodem a dočasným záborem výše 
uvedeného pozemku za následujících podmínek: 
 
Žádají směnu části pozemku v jejich vlastnictví (část p.p.č. 94/5 o výměře cca 53 m2) při ul. Náhorní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za pozemky ve vlastnictví města (p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 , část 
p.p.č 94/1 o výměře cca 160 m2 a část p.p.č. 105/1 o výměře cca 1000 m2) při ul. Náhorní v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou.  
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 140/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem budoucí 
směny pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Náhorní, a to části p.p.č. 94/5 ve vlastnictví 
Vítězslava a Jarmily Halbichových, bytem Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za p.p.č. 99/1, část 
p.p.č. 94/1 a část p.p.č. 105/1 o výměře cca 1.000 m2 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978.  
 
Rada města – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod IV. 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem budoucí směny pozemků v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, při ul. Náhorní, a to části p.p.č. 94/5 ve vlastnictví Vítězslava a Jarmily Halbichových, bytem 
Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za p.p.č. 99/1, část p.p.č. 94/1 a část p.p.č. 105/1 ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr budoucí směny pozemků v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, při ul. Náhorní, a to části p.p.č. 94/5 ve vlastnictví Vítězslava a Jarmily Halbichových, bytem 
Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za p.p.č. 99/1, část p.p.č. 94/1 a část p.p.č. 105/1 ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978.  
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3.  Prodej pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                              části p.p.č.  1147 a 1149     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  trvalý travní porost, zahrada 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého  
závazky a břemena  :  bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu VTL DN 500     
urbanistický obvod   :  057              cenové pásmo / kategorie: IV. / C 
cena dle interního předpisu :  280,- Kč/m2                     koeficient K3 : 1,15 
jednotková cena   :  320,- Kč/m2            celková výměra: 2944 + 1816 = 4760 m2      
    
p.p.č. 1147/1 
výměra    : 430 m2     
základní cena   : 137.600,- Kč 
náklady spojené s realizací :     6.700,- Kč        (daň 3% 4.128,-Kč, GP 2.567,-Kč, zaokrouhlení +5,-Kč) 
Celková cena   :  144.300,- Kč 
 
p.p.č. 1147/2 
výměra    : 430 m2     
základní cena   : 137.600,- Kč 
náklady spojené s realizací :     6.700,- Kč        (daň 3% 4.128,-Kč, GP 2.567,-Kč, zaokrouhlení +5,-Kč) 
Celková cena   :  144.300,- Kč 
 
p.p.č. 1149/5 + 1147/6 
výměra    : 199 m2 + 802 m2 = 1.001 m2    
základní cena   : 320.320,- Kč 
náklady spojené s realizací :   12.180,- Kč      (daň 3% 9.612,-Kč, GP 2.567,-Kč, zaokrouhlení +1,-Kč) 
Celková cena   :  332.500,- Kč 
 
(p.p.č. 1147/3 - 429 m2 - 144.000,- Kč; p.p.č. 1147/4 - 429 m2 - 144.000,- Kč, p.p.č. 1149/1 - 429 m2 -         
144.000,- Kč, p.p.č. 1149/2 a 1147/9 -  423 m2 + 7 m2 = 430 m2 - 144.300,- Kč, p.p.č. 1149/3 a 1147/8 - 
389 m2 + 40 m2 = 429 m2, 144.000,- Kč, p.p.č. 1149/4 a 1147/7 - 344 m2 + 85 m2 = 429 m2 - 144.000,- 
Kč) – do VŘ se nikdo nepřihlásil 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě žádosti od manželů Kamila a Terezy Podholových, bytem Kořenovská 83,  463 11 Liberec 
XXX, ve věci prodeje části p.p.č. 1147 a části p.p.č. 1149, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou z důvodu rozšíření zahrady, bylo provedeno prověření obou pozemků na možnost zastavění. 
Dle územního plánu jsou pozemky zařazeny mezi plochy bydlení čistého, ale dle předložených 
informací provozovatelů inženýrských sítích (RWE GasNet, s.r.o.) jsou pozemky zasažené 
bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynovodu (VTL DN 500) – viz příloha.  
Z toho důvodu byly parcely, na základě úkolu z rady MO, rozparcelovány na jednotlivé zahrádky 
určené k prodeji + bude navržena změna územního plánu na plochy zahrádek. 
  
Projednáno: 
Rada MO – 29.11.2010 -usnesení č. 02/11/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
části p.p.č. 1147 a části p.p.č. 1149, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální 
prodejní cenu 320,- Kč/ m2 + náklady prodeje a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení. 
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Rada MO – 5.12.2011 - usnesení č. 645/12/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
částí pozemků při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, oddělených z p.p.č. 1147 a 1149 dle 
GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, a to p.p.č. 1147/1 o výměře 430 m2 za minimální prodejní 
cenu 144.300,- Kč, p.p.č. 1147/2 o výměře 430 m2 za minimální prodejní cenu 144.300,- Kč, p.p.č. 
1147/3 o výměře 429 m2 za minimální prodejní cenu 144.000,- Kč, p.p.č. 1147/4 o výměře 429 m2 za 
minimální prodejní cenu 144.000,- Kč, p.p.č. 1149/1 o výměře 429 m2 za minimální prodejní cenu 
144.000,- Kč, p.p.č. 1149/2 včetně 1147/9 o výměře 430 m2 za minimální prodejní cenu 144.300,- Kč, 
p.p.č. 1149/3 včetně 1147/8 o výměře 429 m2 za minimální prodejní cenu 144.000,- Kč, p.p.č. 1149/4 
včetně 1147/7 o výměře 429 m2 za minimální prodejní cenu 144.000,- Kč a p.p.č. 1149/5 včetně 
1147/6 o výměře 1.001 m2 za minimální prodejní cenu 332.500,- Kč formou výběrového řízení. 
  
Rada města – 10.1.2012 - usnesení č. 6/2012 bod I.5. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje částí pozemků při ul. Tanvaldská v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, oddělených z p.p.č. 1147 a 1149 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, 
a to p.p.č. 1147/1 o výměře 430 m2 za minimální prodejní cenu 144.300,- Kč, p.p.č. 1147/2 o výměře 
430 m2 za minimální prodejní cenu 144.300,- Kč, p.p.č. 1147/3 o výměře 429 m2 za minimální 
prodejní cenu 144.000,- Kč, p.p.č. 1147/4 o výměře 429 m2 za minimální prodejní cenu 144.000,- Kč, 
p.p.č. 1149/1 o výměře 429 m2 za minimální prodejní cenu 144.000,- Kč, p.p.č. 1149/2 včetně 1147/9 
o výměře 430 m2 za minimální prodejní cenu 144.300,- Kč, p.p.č. 1149/3 včetně 1147/8 o výměře 429 
m2 za minimální prodejní cenu 144.000,- Kč, p.p.č. 1149/4 včetně 1147/7 o výměře 429 m2 za 
minimální prodejní cenu 144.000,- Kč a p.p.č. 1149/5 včetně 1147/6 o výměře 1.001 m2 za minimální 
prodejní cenu 332.500,- Kč formou výběrového řízení. 
 
ZVEŘEJNĚNO:   
p.p.č. 1149/5 a 1147/6  od 31.1.2012 do 15.2.2012, uzávěrka dne 15.2.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:    -  manželé Kamil a Tereza Podholovi (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 
zbylé parcely  od 6.2.2012 do 22.2.2012, uzávěrka dne 22.2.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:     
p.p.č. 1147/1 -  manželé Bedřich a Andrea Vyčítalovi (jistina byla zaplacena na účet MO) 
p.p.č. 1147/2 -  manželé Bedřich a Andrea Vyčítalovi (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 123/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1149/5 a 1147/6, oddělených z p.p.č. 1147 a 1149 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. 
Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Kamilovi a Tereze Podholovým, bytem 
Kořenovská 83, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 332.501,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Rada MO – 3.5.2012 – usnesení 147/03/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1147/1 a 1147/2, oddělených z p.p.č. 1147 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. 
Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Bedřichovi a Andree Vyčítalovým, bytem 
Vojanova 359/18, 460 10 Liberec X, za kupní cenu 228.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Rada MO – 3.5.2012 – usnesení 148/03/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na prodej p.p.č. 1147/3, 1147/4, 1149/1, 1149/2 vč. 1147/9, 1149/3 vč. 1147/8 a 
1149/4 vč. 1147/7, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM opětovně 
zveřejnit. 
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Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 38/03/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1149/5 a 1147/6, oddělených z p.p.č. 1147 a 1149 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, 
při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Kamilovi a Tereze Podholovým, bytem 
Kořenovská 83, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 332.501,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech a zapracovat 
do kupní smlouvy ustanovení podmiňující využití ploch pouze pro zahrádky. 
 
Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 38/03/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
s prodejem p.p.č. 1147/1 a 1147/2, oddělených z p.p.č. 1147 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 
11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Bedřichovi a Andree 
Vyčítalovým, bytem Vojanova 359/18, 460 10 Liberec X, za kupní cenu 228.600,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech a zapracovat do kupní smlouvy ustanovení podmiňující využití ploch pouze pro zahrádky.   
 
Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 40/03/2012 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě pozemkových parcel p.p.č. 1147 a p.p.č. 1149 na plochy zahrádek. 
 
Rada města – 3.4.2012 – usnesení č. 250/2012 bod V.1.1. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1149/5 a 1147/6, oddělených z p.p.č. 1147 a 
1149 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Kamilovi a Tereze Podholovým, bytem Kořenovská 83, 463 11 Liberec XXX, za kupní 
cenu 332.501,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Rada města – 3.4.2012 – usnesení č. 250/2012 bod V.1.2. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1147/1 a 1147/2, oddělených z p.p.č. 1147 dle 
GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Bedřichovi a Andree Vyčítalovým, bytem Vojanova 359/18, 460 10 Liberec X, za kupní cenu 
228.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
 
Návrh usnesení: 
1.1.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1149/5 a 1147/6, oddělených z p.p.č. 

1147 a 1149 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, manželům Kamilovi a Tereze Podholovým, bytem Kořenovská 83, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 332.501,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
1.2.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1147/1 a 1147/2, oddělených z p.p.č. 

1147 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Bedřichovi a Andree Vyčítalovým, bytem Vojanova 359/18, 460 10 Liberec X, 
za kupní cenu 228.600,- 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                                                                         části p.p.č. 1545/1     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  : ostatní plocha, jiná plocha (využití dle ÚP – plochy bydlení čistého) 
urbanistický obvod   : 059                     cenové pásmo / kategorie: IV / F 
cena dle interního předpisu :  70,- Kč/m2      koeficient K3 :1,35 
jednotková cena   : 100,- Kč/m2           
cena určená radou MO  : 200,- Kč/m2 
 
p.p.č. 1545/5 
výměra    : 24 m2     
základní cena   :  4.800,- Kč 
náklady spojené s realizací :    900,- Kč        (daň 3% 144,-Kč, GP 833,-Kč, zaokrouhlení -77,-Kč) 
Celková cena   :  5.700,- Kč 
 
p.p.č. 1545/6 
výměra    : 17 m2     
základní cena   :  3.400,- Kč 
náklady spojené s realizací :     900,- Kč       (daň 3% 102,-Kč, GP 833,-Kč, zaokrouhlení -35,-Kč) 
Celková cena   :  4.100,- Kč 
 
p.p.č. 1545/7 
výměra    : 18 m2     
základní cena   :  3.600,- Kč 
náklady spojené s realizací :     900,- Kč       (daň 3% 108,-Kč, GP 833,-Kč, zaokrouhlení -41,-Kč) 
Celková cena   :  4.500,- Kč 
 
p.p.č. 1545/8 
výměra    : 18 m2     
základní cena   :  3.600,- Kč 
náklady spojené s realizací :     900,- Kč       (daň 3% 108,-Kč, GP 833,-Kč, zaokrouhlení -41,-Kč) 
Celková cena   :  4.500,- Kč 
 
p.p.č. 1545/9 
výměra    : 17 m2     
základní cena   :  3.400,- Kč 
náklady spojené s realizací :     900,- Kč       (daň 3% 102,-Kč, GP 833,-Kč, zaokrouhlení -35,-Kč) 
Celková cena   :  4.100,- Kč 
 
p.p.č. 1545/10 
výměra    : 18 m2     
základní cena   :  3.600,- Kč 
náklady spojené s realizací :     900,- Kč       (daň 3% 108,-Kč, GP 833,-Kč, zaokrouhlení -41,-Kč) 
Celková cena   :  4.500,- Kč 
 
p.p.č. 1545/11 
výměra    : 18 m2     
základní cena   :  3.600,- Kč 
náklady spojené s realizací :     900,- Kč       (daň 3% 108,-Kč, GP 833,-Kč, zaokrouhlení -41,-Kč) 
Celková cena   :  4.500,- Kč 
 
p.p.č. 1545/12 
výměra    : 19 m2     
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základní cena   :  3.800,- Kč 
náklady spojené s realizací :     900,- Kč       (daň 3% 114,-Kč, GP 833,-Kč, zaokrouhlení -47,-Kč) 
Celková cena   :  4.700,- Kč 
 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 28.3.2011 jsme obdrželi žádost od manželů Mgr. Martina a Ing. Veroniky Klozových, Májová 
1466, Liberec 30 ve věci odkoupení části p.p.č. 1545/1 (cca 32 m2) za účelem zřízení přístupu ke 
garážím na p.p.č. 1561 a 1562.     
Na základě úkolu rady MO byla nabídka prodeje předložena i ostatním vlastníkům garáží při ul. 
Májová. 
 
Projednáno: 
Rada MO - 4.4.2011  -  usnesení č. 202/04/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědoví žádost od 
manželů Mgr. Martina a Ing. Veroniky Klozových, Májová 1466, Liberec XXX za účelem zřízení 
přístupu ke garážím na p.p.č. 1561 a 1562 a ukládá TOM zahájit jednání i s ostatními majiteli 
okolních garáží při ul. Májová ve věci možného odkoupení příslušných částí p.p.č. 1545/1. 
 
Rada MO - 4.4.2011  -  usnesení č. 495/09/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
částí p.p.č. 1545/1 při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 200,- 
Kč/m2 + náklady prodeje a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení pozemku. 
 
Rada MO – 5.12.2011 - usnesení č. 644/12/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
pozemků při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, oddělených z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-
321/2011 ze dne 11.11.2011, a to p.p.č. 1545/5 o výměře 24 m2 za minimální prodejní cenu 5.700,- 
Kč, p.p.č. 1545/6 o výměře 17 m2 za minimální prodejní cenu 4.100,- Kč, p.p.č. 1545/7 o výměře 18 
m2 za minimální prodejní cenu 4.500,- Kč, p.p.č. 1545/8 o výměře 18 m2 za minimální prodejní cenu 
4.500,- Kč, p.p.č. 1545/9 o výměře 17 m2 za minimální prodejní cenu 4.100,- Kč, p.p.č. 1545/10 o 
výměře 18 m2 za minimální prodejní cenu 4.500,- Kč, p.p.č. 1545/11 o výměře 18 m2 za minimální 
prodejní cenu 4.500,- Kč a p.p.č. 1545/12 o výměře 19 m2 za minimální prodejní cenu 4.700,- Kč, 
formou výběrového řízení s předností vlastníků příslušných garáží, stojících na samostatných 
pozemcích při p.p.č. 1545/1. 
 
Rada města – 10.1.2012 - usnesení č. 6/2012 bod I.4. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, oddělených z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, a to p.p.č. 1545/5 o 
výměře 24 m2 za minimální prodejní cenu 5.700,- Kč, p.p.č. 1545/6 o výměře 17 m2 za minimální 
prodejní cenu 4.100,- Kč, p.p.č. 1545/7 o výměře 18 m2 za minimální prodejní cenu 4.500,- Kč, p.p.č. 
1545/8 o výměře 18 m2 za minimální prodejní cenu 4.500,- Kč, p.p.č. 1545/9 o výměře 17 m2 za 
minimální prodejní cenu 4.100,- Kč, p.p.č. 1545/10 o výměře 18 m2 za minimální prodejní cenu 
4.500,- Kč, p.p.č. 1545/11 o výměře 18 m2 za minimální prodejní cenu 4.500,- Kč a p.p.č. 1545/12 o 
výměře 19 m2 za minimální prodejní cenu 4.700,- Kč, formou výběrového řízení s předností vlastníků 
příslušných garáží, stojících na samostatných pozemcích při p.p.č. 1545/1. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  31.1.2012 – 15.2.2012, uzávěrka dne 15.2.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:    -  manželé Jan a Milena Hoškovi (jistina byla zaplacena na účet MO) 
  -  manželé Jan a Helena Prantlovi (jistina byla zaplacena na účet MO) 

 -  paní Eva Havránková (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 -  pan Zdeněk Vacek (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 -  pan Vlastimil Janků (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 -  manželé Martin a Veronika Klozovi (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 -  pan Vítězslav Procházka (jistina byla zaplacena na účet MO) 
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Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 115/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1545/5, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Janovi a Mileně Hoškovým, bytem Májová 248, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 5.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat 
tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 116/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1545/6, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Janovi a Heleně Prantlovým, bytem Zámecký vrch 1405, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 4.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 117/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1545/7, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, paní Evě Havránkové, bytem Šumavská 773/9, 460 07 Liberec III, za kupní 
cenu 4.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 118/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1545/8, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Zdeňku Vackovi, bytem Dlážděná 1426, 463 11 Liberec XXX, za kupní 
cenu 4.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 119/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1545/9, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Vlastimilu Janků, bytem Zámecký vrch 1400, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 4.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 120/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1545/10 a 1545/11, oddělených z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. 
Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Martinovi a Veronice Klozovým, bytem Májová 
1466, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 9.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 121/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Vítězslavu Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 4.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
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Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 41/03/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  prodej 
p.p.č. 1545/5, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Janovi a Mileně Hoškovým, bytem Májová 248, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 5.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 42/03/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1545/6, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Janovi a Heleně Prantlovým, bytem Zámecký vrch 1405, 463 
11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 43/03/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1545/7, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Evě Havránkové, bytem Šumavská 773/9, 460 07 Liberec III, za 
kupní cenu 4.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 44/03/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1545/8, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Zdeňku Vackovi, bytem Dlážděná 1426, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 4.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 45/03/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1545/9, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Vlastimilu Janků, bytem Zámecký vrch 1400, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 4.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat 
tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 46/03/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1545/10 a 1545/11, oddělených z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při 
ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Martinovi a Veronice Klozovým, bytem Májová 
1466, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 9.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 47/03/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Vítězslavu Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 4.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat 
tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
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Rada města – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod V.2.1. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1545/5, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-
321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Janovi a Mileně 
Hoškovým, bytem Májová 248, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 5.700,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Rada města – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod V.2.2. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1545/6, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-
321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Janovi a Heleně 
Prantlovým, bytem Zámecký vrch 1405, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.100,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Rada města – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod V.2.3. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1545/7, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-
321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Evě Havránkové, 
bytem Šumavská 773/9, 460 07 Liberec III, za kupní cenu 4.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 
 
Rada města – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod V.2.4. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1545/8, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-
321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Zdeňku Vackovi, 
bytem Dlážděná 1426, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 
 
Rada města – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod V.2.5. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1545/9, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-
321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Vlastimilu Janků, 
bytem Zámecký vrch 1400, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.100,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města. 
 
Rada města – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod V.2.6. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1545/10 a 1545/11, oddělených z p.p.č. 1545/1 
dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Martinovi a Veronice Klozovým, bytem Májová 1466, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 9.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 
 
Rada města – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod V.2.7. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 
3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Vítězslavu 
Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.700,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města. 

 
 

Návrh usnesení: 
2.1.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/5, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Janovi a Mileně Hoškovým, bytem Májová 248, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 5.700,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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2.2.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/6, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 
GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Janovi a Heleně Prantlovým, bytem Zámecký vrch 1405, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 
4.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2.3.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/7, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Evě 
Havránkové, bytem Šumavská 773/9, 460 07 Liberec III, za kupní cenu 4.500,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města. 

 
2.4.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/8, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Zdeňku Vackovi, bytem Dlážděná 1426, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.500,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města. 

 
2.5.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/9, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Vlastimilu Janků, bytem Zámecký vrch 1400, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.100,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 

 
2.6.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/10 a 1545/11, oddělených 

z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Martinovi a Veronice Klozovým, bytem Májová 1466, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 9.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 

 
2.7.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle 

GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Vítězslavu Procházkovi, bytem Pivovarská 341, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 4.700,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 

 



 - 31 -

 
 
 
 
 
 



 - 32 -

 
 



 - 33 -

 
 
 



 - 34 -

 
 
 
 
 
 
 



 - 35 -

3.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                p.p.č. 1004/3   
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  trvalý travní porost 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
závazky a břemena  :  věcné břemeno – vedení kanalizace + právo vstupu a oprav 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   : 063                     cenové pásmo / kategorie: IV. / B 
cena dle interního předpisu : 560,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,10 
jednotková cena   : 610,- Kč/m2        výměra: 198 m2        
     
základní cena   :   120.780,- Kč 
náklady spojené s realizací :       3.620,- Kč                   (daň 3% 3.624,- Kč,  zaokrouhlení -4,- Kč)     
                          
Celková cena   :  124.400,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 23.11.2011 jsme obdrželi žádost od manželů Zdeňka a Evy Hudcových (vlastníků sousedních 
pozemků), bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec XXX, ve věci prodeje p.p.č. 1004/3 při ul. 
Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za účelem rozšíření zahrady.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 5.12.2011 - usnesení č. 642/12/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 1004/3, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 124.400,- 
Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 
 
Rada města – 10.1.2012 - usnesení č. 6/2012 bod I.2. 
Rada města po projednání schvaluje záměr  prodeje p.p.č. 1004/3, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 124.400,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků okolních pozemků. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  31.1.2012 – 15.2.2012, uzávěrka dne 15.2.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:    -  manželé Eva a Zdeněk Hudcovi (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 20.2.2012 - usnesení č. 122/02/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1004/3, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým, bytem 
Prosečská 837, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 124.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 21.3.2012 – usnesení č. 48/03/2012  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1004/3, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým, 
bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 124.400,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
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Rada města – 3.4.2012 - usnesení č. 250/2012 bod V.3. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1004/3, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec XXX, za kupní 
cenu 124.400,- 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. 1004/3, při ul. Prosečská v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 124.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
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