STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
08. zasedání zastupitelstva města dne: 29.09.2016
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice nad Nisou
Zpracoval:

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

odbor, oddělení:
telefon:

Technický odbor – správa majetku
482 428 810

Schválil:

Lukáš Pohanka

starosta MO

Projednáno:

RM dne 20.09.2016

Poznámka:
Předkládá:

Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec,

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání:
sch v a l u je
I. Směna pozemků
směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 192/3 o výměře 17 m2 a 192/6 o výměře 11
m2 (oddělené z p.p.č. 192/3 dle GP č. 3616-235/2015), které se převádí do vlastnictví statutárního
města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 195/4 o výměře 24 m2 a
p.p.č. 195/7 o výměře 9 m2 (oddělené z p.p.č. 195 dle GP č. 3616-235/2015), které se převádí do
vlastnictví společnosti TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ
25489917
II. Výkup pozemku
výkup p.p.č. 3648, o výměře 365 m2, při ul. Sladovnická a Donská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za
kupní cenu 380.000,- Kč z vlastnictví manželů J. a H. K. a pana J.V. do vlastnictví statutárního města
Liberce, IČ 00262978
a ukládá
Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se
schválenou majetkoprávní operací.

T: 12/2016

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC
29. 09. 2016
MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE - MO LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU
NÁVRH USNESENÍ:
I. Směna pozemků
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to
p.p.č. 192/3 o výměře 17 m2 a 192/6 o výměře 11 m2 (oddělené z p.p.č. 192/3 dle GP č. 3616235/2015), které se převádí do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 195/4 o výměře 24 m2 a p.p.č. 195/7 o výměře 9 m2 (oddělené z p.p.č.
195 dle GP č. 3616-235/2015), které se převádí do vlastnictví společnosti TRAFICON INVEST s.r.o.,
Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ 25489917 a ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi městského
obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
II. Výkup pozemku
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 3648, o výměře 365 m2, při ul. Sladovnická
a Donská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 380.000,- Kč z vlastnictví manželů J. a H. K. a
pana J.V. do vlastnictví statutárního města Liberce, IČ 00262978 a ukládá Lukáši Pohankovi,
starostovi městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní
operací.

MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE - MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.
I. Směna pozemků
1. SMĚNA NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST
kat. území: Vratislavice nad Nisou
části p.p.č. 195 za části p.p.č. 192/3
Zpracovala
: Michaela Dorníková, referentka TOM
kontroloval
: Pavel Podlipný, vedoucí TO
druh pozemku / využití
ochrana
důvod předložení
záměr
využití dle územ. plánu
závazky a břemena
privatizace dle
zveřejněno

: p.p.č. 195 – ostatní plocha, zeleň (část)
p.p.č. 192/3 – ostatní plocha, dráha - výměra 28 m2
: --: vypořádání budoucí směnné smlouvy
: směna pozemků – z důvodu modernizace tramvajové tratě
: p.p.č. 195 - plochy urbanizované zeleně – parky
p.p.č. 192/3 – plochy dopravy a dopravní vybavenosti
: p.p.č. 192/3 – zástavní právo smluvní
: Zásad postupu při privatizaci pozemků
: od 25.4.2013 do 10.5.2013

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 přesunutí prodejního stánku u zastávky Vratislavice n.N. kostel.
Prodejní stánek se přesunul z p.p.č. 192/3 (stánek i pozemek je ve vlastnictví společnosti TRAFICON
INVEST s.r.o.) na část p.p.č. 195 (ve vlastnictví SML) v k.ú. Vratislavice nad Nisou.
Z tohoto důvodu byla se společností TRAFICON INVEST s.r.o. (Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec
IX, IČ 25489917) uzavřena Smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 6100/2013/8648 ze dne
2.9.2013 na směnu těchto pozemků.
Na základě geometrického plánu č. 3616-235/2015 došlo k rozdělení p.p.č. 192/3 na p.p.č. 192/3 o
výměře 17 m2 a na 192/6 o výměře 11 m2, které se převádí do vlastnictví SML a z p.p.č. 195 se
oddělily p.p.č. 195/4 o výměře 24 m2 a 195/7 o výměře 9 m2, které se převádí do vlastnictví spol.
TRAFICON INVEST, s.r.o.
Projednáno:
Zastupitelstvo města – 27.6.2013 – usnesení č. 102/2013 bod V.3.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou,
při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460
07 Liberec IX, IČ 25489917 za část p.p.č. 195 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E.
Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978, termín podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec
Rada MO – 18.4.2016 - usnesení č. 179/04/2016
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se směnou pozemků
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 192/3 o výměře 17 m2 a 192/6 o výměře 11 m2 (oddělené
z p.p.č. 192/3 dle GP č. 3616-235/2015), které se převádí do vlastnictví statutárního města Liberec,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 195/4 o výměře 24 m2 a p.p.č. 195/7 o
výměře 9 m2 (oddělené z p.p.č. 195 dle GP č. 3616-235/2015), které se převádí do vlastnictví
společnosti TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ 25489917 a ukládá
starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.
Zastupitelstvo MO – 15.6.2016 - usnesení č. 39/06/2016
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje směnu
pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 192/3 o výměře 17 m2 a 192/6 o výměře 11 m2
(oddělené z p.p.č. 192/3 dle GP č. 3616-235/2015), které se převádí do vlastnictví statutárního města
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 195/4 o výměře 24 m2 a p.p.č.
195/7 o výměře 9 m2 (oddělené z p.p.č. 195 dle GP č. 3616-235/2015), které se převádí do vlastnictví

společnosti TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ 25489917 a ukládá
starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech.
Rada města – 20.9.2016
Rada města po projednání souhlasí se směnou pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 192/3
o výměře 17 m2 a 192/6 o výměře 11 m2 (oddělené z p.p.č. 192/3 dle GP č. 3616-235/2015), které se
převádí do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
za p.p.č. 195/4 o výměře 24 m2 a p.p.č. 195/7 o výměře 9 m2 (oddělené z p.p.č. 195 dle GP č. 3616235/2015), které se převádí do vlastnictví společnosti TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4,
460 07 Liberec IX, IČ 25489917 a ukládá Tiboru Batthyánymu, primátoru statutárního města Liberec,
předložit návrh majetkoprávní operace pod body I. a II. ke schválení zastupitelstvu města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to
p.p.č. 192/3 o výměře 17 m2 a 192/6 o výměře 11 m2 (oddělené z p.p.č. 192/3 dle GP č. 3616235/2015), které se převádí do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 195/4 o výměře 24 m2 a p.p.č. 195/7 o výměře 9 m2 (oddělené z p.p.č.
195 dle GP č. 3616-235/2015), které se převádí do vlastnictví společnosti TRAFICON INVEST s.r.o.,
Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ 25489917 a ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi městského
obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.

II. Výkup pozemku
1. VÝKUP NEMOVITOSTI - PRŮVODNÍ LIST
kat. území: Vratislavice nad Nisou
Zpracovala
: Michaela Dorníková, referentka TOM
kontroloval
: Pavel Podlipný, vedoucí TO
druh pozemku / využití
ochrana
záměr
využití dle územ. plánu
dle návrhu připravovaného ÚP
závazky a břemena

:
:
:
:
:
:

p.p.č. 3648

orná půda
ZPF
výkup pozemku
plochy bydlení čistého
komunikace
VB pro ČEZ Distribuci, VB chůze a jízdy

Dle znaleckého posudku č. 1211/2016, vypracovaného Ing. Miroslavem Burešem, znalcem z oboru
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, byla cena obvyklá stanovena na 380.000,- Kč.
Důvodová zpráva:
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí křižovatky ulic Sladovnická a Donská je nutné stavbu
komunikace rozšířit i na pozemek p.č. 3648, který je v soukromém vlastnictví (viz záborový elaborát).
P.p.č. 3648 má druh orná půda, což neodpovídá skutečnosti, protože se na něm nachází povrch
komunikace ve vlastnictví SML. Z tohoto důvodu bylo započato jednání s vlastníky pozemku o jeho
výkupu do vlastnictví SML.
Vlastníky pozemku jsou: manželé J.a H. K. a Ing. J.V.
Projednáno:
Rada MO – 23.5.2016 – usnesení č. 246/05/2016
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č.
3648, o výměře 365 m2, při ul. Sladovnická a Donská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu
380.000,- Kč z vlastnictví manželů J.a H. K. a pana J. V. do vlastnictví statutárního města Liberce, IČ
00262978 a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.
Zastupitelstvo MO – 15.6.2016 - usnesení č. 40/06/2016
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup
p.p.č. 3648, o výměře 365 m2, při ul. Sladovnická a Donská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní
cenu 380.000,- Kč z vlastnictví manželů J.a H. K. a pana J. V. do vlastnictví statutárního města Liberce,
IČ 00262978 a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech.
Rada města – 20.9.2016
Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 3648, o výměře 365 m2, při ul. Sladovnická a
Donská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 380.000,- Kč z vlastnictví manželů J.a H. K. a
pana J. V. do vlastnictví statutárního města Liberce, IČ 00262978 a ukládá Tiboru Batthyánymu,
primátoru statutárního města Liberec, předložit návrh majetkoprávní operace pod body I. a II. ke
schválení zastupitelstvu města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 3648, o výměře 365 m2, při ul. Sladovnická
a Donská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 380.000,- Kč z vlastnictví manželů J.a H. K. a
pana J. V. do vlastnictví statutárního města Liberce, IČ 00262978 a ukládá Lukáši Pohankovi,
starostovi městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní
operací.

