
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: 30.4.2015 

 
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  3.3.2015 
 
Poznámka: 
        
Předkládá:    Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec,  
  

 

 
Návrh usnesení 

 
I. Prodej pozemků 
 
Zastupitelstvo města po projednání:  
 
s c h  v  a  l  u  j e 

 
prodej p.p.č. 2209/24 a p.p.č. 2209/25, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 
17.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec.  
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MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE - MO LIBEREC -VRATISLAVICE NAD NISOU  
 

I. Prodej pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                     části p.p.č.  2209/47 (2209/24 a 2209/25)    
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  orná půda (dle GP zastavěná plocha) 
ochrana    :  ZPF 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemků   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení městského 
dle návrhu připravovaného ÚP :  plochy bydlení  
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   : 094                     cenové pásmo / kategorie: III. / B 
cena dle interního předpisu : 1360,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,20 
jednotková cena   : 1640,- Kč/m2       výměra: 10 m2 (5 + 5)      
     
základní cena   : 16.400,- Kč 
náklady spojené s realizací :      600,- Kč  (daň 4% 656,- Kč, zaokrouhlení - 56 ,- Kč) 
Celková cena   : 17.000,- Kč 
 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 21.8.2014 jsme obdrželi žádost od společnosti ELIPROM spol. s r.o., IČ 48264237, sídlem 
Legií 317/19, 460 14 Liberec XII, jednající jménem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ve věci prodeje částí p.p.č. 2209/47 (v GP 
uvedeno parcelní číslo před přečíslováním – p.p.č. 2209/1) při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, dle GP se jedná o nově oddělené p.p.č. 2209/24 a 2209/25, na kterých se nachází 2 
transformační stanice. 
 
Projednáno 
Rada MO – 8.9.2014 – usnesení č. 523/09/2014 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 2209/24 a p.p.č. 2209/25, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 17.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka staveb technického 
vybavení bez č.p./č.e. 
 
Rada města – 16.9.2014 – usnesení č. 665/2014 bod I.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2209/24 a p.p.č. 2209/25, při ul. Krajní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 17.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka staveb technického vybavení bez č.p./č.e. 
 
Zveřejněno:  17.10.2014 – 17.11.2014, uzávěrka dne 17.11.2014 v 10:30. 
Přihlášeni k VŘ: ČEZ Distribuce, a.s. (jistina 3.000,- Kč zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 15.12.2014 – usnesení č. 88/12/2014 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
2209/24 a p.p.č. 2209/25, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 17.000,- Kč, 
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splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi předložit majetkoprávní operaci 
zastupitelstvu MO.  
 
Zastupitelstvo MO – 18.2.2015 – usnesení č. /02/2015 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
pp.p.č. 2209/24 a p.p.č. 2209/25, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 
17.000,- 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 – 3.3.2015 – usnesení č. 157/2015 bod V. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem pp.p.č. 2209/24 a p.p.č. 2209/25, při ul. Krajní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 17.000,- 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. 2209/24 a p.p.č. 2209/25, při ul. Krajní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV – Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 17.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec.  
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