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1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne:  12.02.2020 

Bod pořadu jednání: 
 
  13. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD UZSVM 

Věc:  Bezúplatný převod pozemků od UZSVM -  p.p.č. 1248/2, 3, 4, 5, 6 
 

Důvod předložení: 
 

Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 

Projednáno: Rada MO  -  16.01.2020, FV 05.02.2020 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:         

Počet výtisků:  
 
 
 
 

Návrh usnesení 
               
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6 o celkové 
výměře 102 m2, při ul. Dlážděná v k.ú. Vratislavice nad Nisou  
2. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
10946/ULB/2019 z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978  
a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                  T : 04/2020 
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13.   BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU  -  PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou                              p.p.č. 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6       
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
druh pozemku     : ostatní plocha (využití: 2x zeleň, 2x ostatní komunikace, jiná plocha)  
ochrana    : --- 
důvod a záměr předložení  : přijetí bezúplatného převodu pozemků - součástí ul. Dlážděná 
výměra    : 102 m2 
Nisou                                             
    
Důvodová zpráva: 
Předkládáme ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 
č. 10946/ULB/2019, za účelem bezúplatného převodu pozemků druhu ostatní plocha (které jsou 
součástí ul. Dlážděná) od ČŘ – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – a to p.p.č. 
1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6 (o celkové výměře 102 m2). 
 
Projednáno:  
Rada MO – 14.8.2019 - usnesení č. 247/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci od 
ČŘ – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o možnosti bezúplatného převodu p.p.č. 
1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6 o celkové výměře 102 m2, při ul. Dlážděná v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou a ukládá starostovi požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
bezúplatný převod uvedených pozemků. 
 

Rada MO – 16.01.2020 - usnesení č. ../01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6 o celkové výměře 
102 m2, při ul. Dlážděná v k.ú. Vratislavice nad Nisou  
2. souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
10946/ULB/2019 z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978  
a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6 o celkové výměře 102 
m2, při ul. Dlážděná v k.ú. Vratislavice nad Nisou  
2. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
10946/ULB/2019 z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978  
a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
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