
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Majetkoprávní operace  

 

Zpracoval:  Odbor ekonomiky a majetku  

odbor, oddělení: Oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová  

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: RM dne  16.4.2013  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 s c h v a l u j e
I. Prodej pozemků 
II.  Záměr prodeje pozemků 
III.  Změna usnesení ZM 
IV.  MO Vratislavice nad Nisou – 1. Prodej pozemku 

 

 































































































































 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

25. 04. 2013 
 
 

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

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
 
1. Prodej pozemku 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 
3196-204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi 
a Monice Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 1,300.000,- 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.  Prodej pozemku 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                   p.p.č.  486/1     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zahrada 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
závazky a břemena  :  ne, kromě umístění el. trafostanice  
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  058                     cenové pásmo / kategorie: IV. / B 
cena dle interního předpisu :  560,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,30 
jednotková cena   :  730,- Kč/m2        výměra: 1.716 m2       
     
základní cena   :  1,252.680,- Kč 
náklady spojené s realizací :       37.620,- Kč          (daň 3% 37.581,- Kč, zaokrouhlení + 39,- Kč) 
Celková cena   :  1.290.300,- Kč 
 

- Dle znaleckého posudku č.862/2011 ze dne 10.5.2011 od Ing. Miroslava Bureše, činí cena 
celé p.p.č. 486 o výměře 1820 m2 1,638.000,- Kč. Po oddělení přístupové cesty p.p.č. 486/4, 
vzniká nová p.p.č. 486/1 o výměře 1716 m2 jejíž základní cena činí 1,544.400,- Kč.  

- Ostatní náklady činí 48.300,- Kč  (daň 3% 46.332,- Kč, ZP 1.950,- Kč, zaokrouhlení + 18,- Kč). 
Celková cena   :  1,592.700,- Kč 
 
z důvodu dlouhodobého nezájmu - snížení ceny o 10% 
Celková cena   :  1,433.500,- Kč 
 
z důvodu dlouhodobého nezájmu - snížení ceny o 10% 
Celková cena   :  1,290.200,- Kč 
 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě žádosti pana Miroslava Maliarika, bytem Dopravní 613, 463 11 Liberec XXX, byl 
odsouhlasen záměr prodeje p.p.č. 486, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou (z důvodu 
nesouhlasu žadatele s cenou byl na ocenění vytvořen znalecký posudek).  
 
Projednáno: 
Rada MO - 09.01.2012 – usnesení č. 02/01/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 486/1 oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-204/2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, za minimální prodejní cenu 1,592.700.-Kč, formou výběrového řízení.  
 
Rada města – 31.1.2012 – usnesení č. 68/2012 bod I.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-
204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 1,592.700.-Kč, formou výběrového řízení.  
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Zveřejněno:        1.3.2012 – 16.3.2012, uzávěrka dne 16.3.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  k VŘ se nikdo nepřihlásil   
 
Opětovně zveřejněno:  2.4.2012 – 31.5.2012, uzávěrka dne 31.5.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  k VŘ se nikdo nepřihlásil   
 
Rada MO - 04.06.2012 – usnesení č. 360/06/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na prodej p.p.č. 486/1 a souhlasí se záměrem prodeje  p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 
486 dle GP č. 3196-204/2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového 
řízení, za minimální prodejní cenu sníženou o 10%, tj. 1,433.500,- Kč a ukládá TOM opětovně 
zveřejnit. 
 
Rada města – 19.6.2012 – usnesení č. 509/2012 bod II. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-
204/2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu sníženou o 10%, 
tj. 1,433.500,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Opětovně zveřejněno:  28.6.2012 – 27.8.2012, uzávěrka dne 27.8.2012 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  k VŘ se nikdo nepřihlásil   
 
Rada MO – 5.9.2012 - usnesení č. 443/09/2012 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na prodej p.p.č. 486/1 a souhlasí se záměrem prodeje  p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 
486 dle GP č. 3196-204/2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového 
řízení, za minimální prodejní cenu sníženou o 10%, tj. 1,290.200,- Kč a ukládá TOM opětovně 
zveřejnit. 
 
Rada města – 2.10.2012 – usnesení č. 767/2012 bod II.2. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-
204/2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu sníženou o 10%, 
tj. 1,290.200,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Opětovně zveřejněno:  1.11.2012 – 31.12.2012, uzávěrka dne 31.12.2012 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:  manž. Radko a Monika Flejberkovi, nabídka 1,300.000,- (Jistina zaplacena) 
 
Rada MO – 21.1.2013 - usnesení č. 40/01/2013 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č.  
486/1, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi a Monice Flejberkovým, 
bytem Sametová 718, 460 01 Liberec, za kupní cenu 1,300.000,- 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. 
 
Zastupitelstvo MO – 20.2.2013 - usnesení č. 16/02/2013  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 486/1, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi a Monice 
Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 1,300.000,- 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. 
 
Rada města – 2.4.2013 – usnesení č. 256/2013 bod III. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196-
204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi a 
Monice Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 1,300.000,- Kč, 
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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. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 
3196-204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi 
a Monice Flejberkovým, bytem Sametová 718/12, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 1,300.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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