ZÁPIS Č. 8

ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE
PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE
konané dne 21. 9. 2021
Přítomni - osobně: Ing. Jitka Volfová, Ing. Zbyněk Miklík (přítomen od bodu č. 3), Mgr. Petr Staněk,
Ing. Drahomír Nesvadba, Ing. Anna Matoušková, Ing. Ivana Míčková, Ing. Petr Neumann,
Bc. Tomáš Charypar, Ing. Vladimír Koudelka, Mgr. Jaroslav Šída, Libor Křenek (přítomen od bodu
č. 2)
Omluveni: Ing. Jan Sviták, Mgr. Michaela Krejčová, Ing. Věra Chládková, Ing. Tomáš Špinka
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.
*********************
K bodu č. 1 - Usnesení č. 08/21/MK/129
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. 954 označené jako díl „h“ o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, sloučené
do p.p.č. 909/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- části p.p.č. 954 označené jako díl „g“ o výměře 19 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
sloučené do p.p.č. 909/31, ostatní plocha způsob využití ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 246-57/2020 ze dne 14. 3. 2021, nacházejících se
v katastrálním území Drchlava, obci Chlum, evidovaných na listu vlastnictví č. 71 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Chlum, se sídlem č.p. 95,
472 01 Chlum, IČO 00483362, hodnota daru dle účetní evidence činí 400 Kč (slovy: čtyři sta korun
českých).
Pro: 9

Proti:

Zdržel se:

Přijato

(všichni, nebyl přítomen Libor Křenek a Ing. Zbyněk Miklík)
K bodu č. 2 - Usnesení č. 08/21/MK/130
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 p.p.č. 909/1 označené jako díl „b“ o výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, sloučené do p.p.č. 954, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- části p.p.č. 909/31 označené jako díl „e“ o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
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komunikace, sloučené do p.p.č. 954, ostatní plocha, způsob využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 246-57/2020 ze dne 14. 3. 2021, nacházejících se
v katastrálním území Drchlava, obci Chlum, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od obce Chlum, se sídlem č.p. 95,
472 01 Chlum, IČO 00483362, hodnota daru dle účetní evidence činí 162 Kč (slovy: jedno sto
šedesát dva 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 Česká Lípa.
Pro: 10

Zdržel se:

Proti:

Přijato

(všichni, nebyl přítomen Ing. Zbyněk Miklík)
K bodu č. 3 - Usnesení č. 08/21/MK/131
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 části p.p.č. 110/2 o výměře 72 m2, nově označené jako p.p.č. 110/5, ostatní plocha, způsob
využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 361-125/2021 ze dne 20. 8. 2021, nacházející se
v katastrálním území Česká Ves v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidované na listu
vlastnictví č. 871 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 21.600 Kč (slovy: dvacet jeden tisíc šest
set 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 Liberec.
Pro: 11 (všichni přítomní)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 4 - Usnesení č. 08/21/MK/132
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 části p.p.č. 1338 o výměře 12 m2, nově označené jako p.p.č. 1338/2, ostatní plocha, způsob
využití neplodná půda, vymezené geometrickým plánem č. 1353-132/2018 ze dne 10. 7. 2018,
nacházející se v katastrálním území Český Dub, obci Český Dub, evidované na listu vlastnictví č. 443
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od obchodní korporace
HPQ – Plast, s.r.o., se sídlem Český Dub IV 52, 463 43 Český Dub, za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 1.200 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě 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 Liberec.
Pro: 11 (všichni přítomní)

Proti:
2

Zdržel se:

Přijato

Různé:
Po projednání jednotlivých bodů dle programu byli členové komise informováni o změnách
u majetkoprávních operací schválených na 7. zasedání komise Rady Libereckého kraje pro nakládání
s nemovitým majetkem kraje dne 31. 8. 2021.
Majetkoprávní operace uvedená bod bodem č. 5 – Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec,
k. ú. Ruprechtice, k. ú. Růžodol I od statutárního města Liberec (Zoologická zahrada) (FAMA
2021/08/041)
-

-

u p.p.č. 3211/4 o výměře 30 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če,
tech. vyb, LV 11155, katastrální území Liberec, obci Liberec, došlo dne 1. 9. 2021 k výmazu stavby
bez čp/če ve vlastnictví GasNet, s.r.o., která byla zdemolována; předmět převodu je nově uveden
jako p.p.č. 3211/4 o výměře 30 m2, ostatní plocha
do majetkoprávní operace zahrnuta p.p.č. 2855/9 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. Jedná se o pozemek s budovou v ulici Fibichova
v Liberci (WC u parkoviště), které nemá ZOO Liberec svěřené zřizovací listinou. ZOO objekt
užívá a stará se o jeho údržbu, odběrná místa (elektřina, voda) jsou psána na ZOO.

Majetkoprávní operace uvedená pod bodem č. 16 – Přijetí daru pozemků v k. ú. Frýdlant
pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci (FAMA
2021/08/024)
- původně schváleno přijetí dvou pozemků - p. č. 1046/14 a p. č. 1046/15 v k. ú. Frýdlant;
po jednáních se starostou města Frýdlant bude předmětem daru pouze p.p.č. 1046/15, na p.p.č.
1046/14 měly být realizovány přeložky inženýrských sítí, budou řešeny jinou formou (např.
smlouvou o zřízení věcného břemene).
Ing. Zbyněk Miklík doplnil, že dojde pouze k výstavbě výjezdové základny pro Zdravotnickou
záchrannou službu Libereckého kraje, p.o. a nikoliv i k výstavbě výukového a výcvikového střediska.

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