ZÁPIS Č. 4

ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE
PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE
konané dne 27. 4. 2021
Přítomni - osobně: Ing. Jitka Volfová, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Petr Staněk, Ing. Drahomír Nesvadba,
Ing. Petr Neumann, Bc. Tomáš Charypar, Ing. Anna Matoušková, Mgr. Michaela Krejčová,
Ing. Ivana Míčková, Libor Křenek (přítomen od bodu č. 8),
Přítomni - distančně: Ing. Vladimír Koudelka, Mgr. Jaroslav Šída, Ing. Tomáš Špinka
Omluveni: Ing. Jan Sviták, Ing. Věra Chládková
Hosté: Ing. Jan Růžička, ředitel KSS LK, p.o.
Zasedání komise zahájila v 10:00 hod. Ing. Jitka Volfová a předala slovo Mgr. Petru Staňkovi, který po
kontrole prezenční listiny konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Přítomní členové komise schválili
program a komise zahájila projednávání jednotlivých bodů.
*********************
Než bylo zahájeno projednávání jednotlivých bodů dle programu, byli členové komise informováni
ohledně schválení neodkladné majetkoprávní operace, a to přijetí daru části bývalé silnice ev.č. I/14
v délce cca 1,133 km (k.ú. Liberec) od Ředitelství silnic a dálnic ČR, na kterém váznou dotace ze strany
SFDI ve výši cca 25 mil. Kč na její rekonstrukci, po předchozím projednání s předsedkyní komise, jejího
souhlasu, s odkazem na nové znění jednacího řádu, formou per rollam. K uvedené majetkoprávní operaci
bylo přijato následující usnesení:
Usnesení č. 04/21/MK/062
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e Radě
Libereckého kraje vyslovit souhlas:
a) s přijetím daru - části bývalé silnice ev.č. I/14 v délce cca 1,133 km, a to v části Sokolské ulice
od křižovatky se Zhořeleckou ulicí, provozní staničení km 0,000, na náměstí F. X. Šaldy a na části
Jablonecké ulice po křižovatku s Klášterní ulicí, provozní staničení km 1,133, tj. od uzlového bodu
č. 0314A004 po UB č. 0314A122, včetně mostu ev.č. 14J-001 na zakrytém Jizerském potoce v km
0,320, nacházející se na pozemcích (ve vlastnictví ŘSD ČR):
- p.č. 5753/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p.č. 5770/7, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p.č. 5978/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p.č. 6007/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p.č. 6008/4, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- části p.č. 5780/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v katastrálním území Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 33
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390,
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b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078.
Pro: 15 (všichni)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

Následovalo projednávání jednotlivých bodů dle zaslaného programu.
K bodu č. 1 - Usnesení č. 04/21/MK/063
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
budoucího darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace a to:
- části p.p.č. 1398/1 o předpokládané výměře cca 24 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice
nacházející se v katastrálním území Semily, obci Semily, evidované na listu vlastnictví č. 655
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, městu Semily, se sídlem
Husova 82, 513 01 Semily, IČO 00276111, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Terminál veřejné hromadné
dopravy Semily – Nádražní ulice“, předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši 1.440 Kč
(slovy: jeden tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých).
Pro: 12
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Libor Křenek)

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 2 - Usnesení č. 04/21/MK/064
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
budoucího darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace a to:
- části p.p.č. 141/2 o předpokládané výměře cca 41 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Nové Město pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem,
evidované na listu vlastnictví č. 815 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Frýdlant,
- části p.p.č. 35/1 o předpokládané výměře cca 181 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Hajniště pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem,
evidované na listu vlastnictví č. 815 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Frýdlant,
městu Nové Město pod Smrkem, se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem,
IČO 00263036, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Autobusová zastávka Hajniště – požární zbrojnice
a přechody v ul. Frýdlantská a Jindřichovská, Nové Město pod Smrkem“, předběžná účetní hodnota
budoucího daru ve výši 10.919 Kč (slovy: deset tisíc devět set devatenáct korun českých).
Pro: 12
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Libor Křenek)
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Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 3 - Usnesení č. 04/21/MK/065
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
budoucího darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace a to:
- části p.p.č. 142 o předpokládané výměře cca 533,3 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru, obci Okrouhlá, evidované na listu
vlastnictví č. 350 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci
Okrouhlá, se sídlem Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor, IČO 00673447, kdy darovací smlouva bude
uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu
„Okrouhlá – chodník II. etapa“ – SO 101 Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení“, předběžná účetní
hodnota budoucího daru ve výši 10.132,70 Kč (slovy: deset tisíc sto třicet dva korun českých,
sedmdesát haléřů).
Pro: 12
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Libor Křenek)

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 4 - Usnesení č. 04/21/MK/066
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
budoucího darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace a to:
- p.p.č. 2950/2 o výměře 2091 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním
území Dubá, obci Dubá, evidované na listu vlastnictví č. 984 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, včetně tělesa vyřazované komunikace ev.č. II/270 díl H
(na Novém Berštejně, úsek v délce cca 194 m) na uvedeném pozemku, městu Dubá, se sídlem
Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, IČO 00260479, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku od ukončení rekonstrukce předmětné pozemní komunikace
a pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota
budoucího daru ke dni 31. 1. 2021 ve výši 384.076 Kč (slovy: tři sta osmdesát čtyři tisíc sedmdesát
šest korun českých).
Pro: 12
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Libor Křenek)

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 5 - Usnesení č. 04/21/MK/067
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
budoucího darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace a to:
- části p.p.č. 886/1 o předpokládané výměře cca 2016 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- části p.p.č. 905/1 o předpokládané výměře cca 1798 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 1048/11 o výměře 98 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 1048/40 o výměře 490 m2, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
nacházejících se v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, obci Ohrazenice, evidovaných na
listech vlastnictví č. 166 a č. 754 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, včetně tělesa vyřazované komunikace ev.č. III/28729 (celý úsek silnice od staničení 0,000
do staničení 0,795 v délce 794 m) a tělesa vyřazované komunikace ev.č. III/28729a (celý úsek silnice
od staničení 0,000 do staničení 0,148 – v délce 148 m) na uvedených pozemcích, obci Ohrazenice,
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se sídlem Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov, IČO 00275956, s tím, že darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku od ukončení rekonstrukce předmětných pozemních komunikací
a pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota
budoucího daru ke dni 30.11.2020 ve výši 849.032,99 Kč (slovy: osm set čtyřicet devět tisíc třicet
dva korun českých, devadesát devět haléřů).
Pro: 12
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Libor Křenek)

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 6 - Usnesení č. 04/21/MK/068
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a to:
- p.p.č. 3497/15 o výměře 618 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházející se
v katastrálním území Turnov, obci Turnov, evidované na listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, městu Turnov, se sídlem Antonína
Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, hodnota pozemku dle účetní evidence činí 4.326 Kč
(slovy: čtyři tisíce tři sta dvacet šest korun českých).
Pro: 12
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Libor Křenek)

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 7 – Usnesení č. 04/21/MK/069
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
a to:
- části p.p.č. 624/1 o výměře 663 m2, nově označené jako p.p.č. 624/7, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha,
- části p.p.č. 624/1 o výměře 67 m2, nově označené jako p.p.č. 624/8, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 380-130/2020 ze dne 6. 1. 2021, nacházející se v katastrálním
území Bohatice u Zákup, obci Bohatice, evidované na listu vlastnictví č. 68 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Bohatice, se sídlem Bohatice č.p. 79,
470 02 Česká Lípa, IČO 00673340, hodnota daru dle účetní evidence činí 29.200 Kč (slovy: dvacet
devět tisíc dvě stě korun českých).
Pro: 12
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Libor Křenek)

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 8 - Usnesení č. 04/21/MK/070
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
a to:
- části p.p.č. 4119/1 o výměře 23 m2, nově označené jako p.p.č. 4119/17, ostatní plocha, způsob
využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 3028-61/2017 ze dne 21. 11. 2017, nacházející se
v katastrálním území Semily, obci Semily, evidované na listu vlastnictví č. 655 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, městu Semily, se sídlem Husova 82, 513 01
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Semily, IČO 00276111, hodnota daru dle účetní evidence činí 1.380 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta
osmdesát korun českých).
Pro: 13 (všichni přítomní)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 9 - Usnesení č. 04/21/MK/071
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e Radě
Libereckého kraje vyslovit souhlas:
a) s bezúplatným nabytím části p.p.č. 181/3 o výměře 17 m2, nově označené jako p.p.č. 181/6, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 461-126/2018 ze dne
23. 11. 2018, nacházející se v katastrálním území Ludvíkov pod Smrkem, obci Nové Město pod
Smrkem, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Frýdlant, od města Nové Město pod Smrkem, se sídlem Palackého 280,
463 65 Nové Město pod Smrkem, IČO 00263036, hodnota podle účetní evidence činí 459 Kč
(slovy: čtyři sta padesát devět korun českých),
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.
Pro: 13 (všichni přítomní)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 10 - Usnesení č. 04/21/MK/072
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e Radě
Libereckého kraje vyslovit souhlas:
a) s bezúplatným nabytím:
- části p.p.č. 3054 díl „a“ o výměře 8 m2, sloučené do st.p.č. 1100/1, zastavěná plocha a nádvoří
- části p.p.č. 3054 o výměře 44 m2, nově označené jako p.p.č. 3054/2, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 6521-390/2020 ze dne 6. 1. 2021, nacházející se
v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
od statutárního města Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51
Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, hodnota podle účetní evidence činí 15.760,88 Kč (slovy:
patnáct tisíc sedm set šedesát korun českých, osmdesát osm haléřů)
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Vyšší odborné škole mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, se sídlem Horní náměstí
1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 60252511, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou.
Pro: 13 (všichni přítomní)

Proti:
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Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 11 - Usnesení č. 04/21/MK/073
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem s c h v a l u j e záměr prodeje
nemovité věci ve správě ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a to:
- části p.p.č. 3 o výměře 36 m2, nově označené jako p.p.č. 3/2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, vymezené geometrickým plánem č. 582-346/2020 ze dne 23. 11. 2020, nacházející se
v katastrálním území Pertoltice pod Ralskem, obci Pertoltice pod Ralskem, evidované na listu
vlastnictví č. 1969 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 3.600 Kč (slovy: tři tisíce šest set korun českých).
Pro: 13 (všichni přítomní)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 12 - Usnesení č. 04/21/MK/074
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem s c h v a l u j e záměr prodeje
nemovité věci ve správě ve správě Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvkové organizace a to:
- st.p.č. 6414 o výměře 99 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, tech.vyb.
(trafostanice), nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou,
evidované na listu vlastnictví č. 5730 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, obchodní korporaci ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 49 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 1557-31/2020 Doplnění č. 1 ze dne 26. 3. 2021 ve výši 801.000 Kč (slovy: osm set jedna tisíc
korun českých).
Pro: 13 (všichni přítomní)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 13 - Záměr předběžného záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Česká Lípa ve správě
příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o. (FAMA 2020/09/076) –
STAŽENO (bude ještě podrobněji prošetřeno ze strany KSS LK p.o)
K bodu č. 14 - Usnesení č. 04/21/MK/075
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e Radě
Libereckého kraje vyslovit souhlas:
a) s koupí část p.p.č. 193/1 o výměře 707 m2, nově označené jako p.p.č. 878/3, ostatní plocha, způsob
využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 425-424/2020 ze dne 10. 12. 2020, nacházející se
v katastrálním území Svijanský Újezd, obci Svijanský Újezd, evidované na listu vlastnictví č. 242
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 124.432 Kč (slovy:
jedno sto dvacet čtyři tisíc čtyři sta třicet dva korun českých),
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to ke dni
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právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.
Pro: 13 (všichni přítomní)

Zdržel se:

Proti:

Přijato

K bodu č. 15 - Usnesení č. 04/21/MK/076
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e Radě
Libereckého kraje vyslovit souhlas:
a) s koupí:
- p.p.č. 641 o výměře 820 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Liberec XXIIIDoubí, č.p. 127, bydlení,
- p.p.č. 639 o výměře 326 m2, trvalý travní porost,
- p.p.č. 640 o výměře 550 m2, zahrada,
- p.p.č. 642 o výměře 1807 m2, zahrada,
vše v katastrálním území Doubí u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 196
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od

za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve
výši 5.221.700 Kč (slovy: pět milionů dvě stě dvacet jedna tisíc sedm set korun českých),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.
Pro: 13 (všichni přítomní)

Zdržel se:

Proti:

Přijato

Různé:
Ing. Růžička nastínil problematické vyjednávání s vlastníky pozemku, na kterém se nachází
historické odvodnění komunikace, ve vlastnictví Libereckého kraje, nacházející se v katastrálním
území Sekerkovy Loučky. Vlastníci pozemku požadují za zřízení věcného břemene úplatu ve výši
500 Kč/m2, tj. celkem cca 35.000 Kč a požádal o prověření úplat za věcná břemena ve prospěch
Libereckého kraje.
Majetkoprávní oddělení prověřilo smlouvy v období 2018-2020 uzavírané s fyzickými osobami,
obcemi či městy, převážně se jednalo o propustky, odvodnění komunikace nebo zpevňující náspy, ceny
se pohybovaly v rozmezí od 100-700 Kč/m2 bez DPH.

…………..…………..............
Ing. Jitka Volfová
předsedkyně Komise Rady Libereckého kraje
pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
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