ZÁPIS Č. 11

ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE
PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE
konané dne 21. 12. 2021
Přítomni - osobně: Ing. Jitka Volfová, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Petr Staněk,
Ing. Drahomír Nesvadba, Ing. Anna Matoušková, Ing. Ivana Míčková, Mgr. Michaela Krejčová,
Bc. Tomáš Charypar, Ing. Vladimír Koudelka, Mgr. Jaroslav Šída, Libor Křenek,
Distanční účast: Ing. Tomáš Špinka (od bodu č. 6)
Omluveni: Ing. Jan Sviták, Ing. Petr Neumann, Ing. Věra Chládková,
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. 11/21/MK/179
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:
- část p. p. č. 86 o předpokládané výměře cca 127 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Žandov u České Lípy, obci Žandov, evidované na listu vlastnictví
č. 810 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu Žandov
se sídlem náměstí 82, 471 07 Žandov, IČO 00261131, předpokládána účetní hodnota pozemku ve
výši 3.556 Kč (slovy: tři tisíce pět set padesát šest korun českých).
Pro: 11 (všichni)
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Ing. Tomáš Špinka)

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 2 - Usnesení č. 11/21/MK/180
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. 142/8 o výměře 9 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 482/8 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Javorník u Dlouhého Mostu, obci Dlouhý Most, evidovaných
listu vlastnictví č. 204 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
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obci Dlouhý Most, se sídlem Dlouhý Most 193, PSČ 463 12, IČO 46744941, hodnota daru dle
účetní evidence činí 6.400 Kč (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých).
Zdržel se:

Pro: 11
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Ing. Tomáš Špinka)

Přijato

K bodu č. 3 - Usnesení č. 11/21/MK/181
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 p. p. č. 422/2 o výměře 64 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
a p. p. č. 3297/4 o výměře 9 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním
území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od obce Roprachtice, se sídlem Roprachtice
č. p. 144, 513 01 Roprachtice, IČO 00276065, hodnota daru dle účetní evidence činí 493 Kč (slovy:
čtyři sta devadesát tři 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 Semily.
Zdržel se:

Pro: 11
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Ing. Tomáš Špinka)

Přijato

K bodu č. 4 - Usnesení č. 11/21/MK/182
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. 1104/2 o výměře 31 m2, nově označené jako p. p. č. 1104/4, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 748-1133/2021 ze dne 27. 7. 2021,
nacházející se v katastrálním území Příchovice u Kořenove, obci Kořenov, evidované na listu
vlastnictví č. 573 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad
Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.860 Kč (slovy: jeden tisíc osm set šedesát
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 Jablonec nad Nisou.
Zdržel se:

Pro: 11
Proti:
(všichni, nebyl přítomen Ing. Tomáš Špinka)

Přijato

U bodu č. 5 - 7 nastala debata a bylo dohodnuto, že tyto body budou z programu staženy a předloženy
v další majetkové komisi konané dne 25. 1. 2022, kdy budou již přítomni zástupce odboru silničního
hospodaření a Krajské správě silnic Libereckého kraje p.o., k podrobnějšímu dovysvětlení
potřebnosti výkupů pozemků na základě těchto majetkoprávních operací. U bodu projednávání
bodu č. 6 se distančně přihlásil Ing. Tomáš Špinka.
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K bodu č. 5 - Koupě pozemku v k.ú. Dražejov u Dubé pro Krajskou správu silnic Libereckého
kraje, příspěvkovou organizaci pro investiční akci „Silnice II/25936 Dražejov, rekonstrukce
silnice“ (FAMA 2021/09/078) – STAŽENO
K bodu č. 6 - Koupě pozemku v k.ú. Troskovice pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci pro investiční akci „Rekonstrukce silice III/28116 Borek - Troskovice“
(FAMA 2021/10/022) - STAŽENO
K bodu č. 7 - Budoucí koupě pozemku v k.ú. Pěnčín pro Krajskou správu silnic Libereckého
kraje, příspěvkovou organizaci pro investiční akci „Rekonstrukce silnice ev.č. III/27911 Pěnčín
vč. propojení na ev.č. III/2799“ (FAMA 2019/08/044) - STAŽENO
Různé:
Na závěr Ing. Jitka Volfová poděkovala na účast na komisi a sdělila, že účast na příštím jednání
komise konané dne 25. 1. 2022 vzhledem k současné zhoršující se situaci ohledně pandemie
COVID-19 bude možná distančním způsobem. Pokud budou mít členové zájem zúčastnit se jednání
komise touto formou, je nutné zaslat informaci na e-mail: irena.srpova@kraj-lbc.cz nejpozději do
pondělí 24. 1. 2022 do 17 hod, poté jim bude zaslán odkaz, kterým se bude možné přihlásit k distanční
účasti.
Dále bylo dohodnuto s Ing. Zbyňkem Miklíkem, že bude v lednu předložen odborem investic a správy
nemovitého majetku Radě Libereckého kraje upravený Jednací řád Komise Rady Libereckého kraje
pro nakládání s nemovitým majetkem kraje zohledňující možnost účasti členů komise distanční
formou i v době, kdy není vyhlášen nouzový (krizový) stav, tak jak je tomu doposud.

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