ZÁPIS Č. 7

ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE
PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE
konané dne 29.8.2017
Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Marek Pieter (přítomen od bodu č. 6), Ing. Vladimír Koudelka,
Ing. Drahomír Nesvadba, Ing. Anna Matoušková, Ing. Ivana Míčková, Ing. Petr Neumann, Bc. Tomáš
Charypar, Robert Táborský, Mgr. Aleš Bělohradský,
Omluveni: Mgr. Pavel Svoboda, Mgr. Petr Tulpa, Ing. Andrea Klimečková, Ing. Ivana Skrbková,
Mgr. Jaroslav Havelka
Zasedání komise zahájila předsedkyně komise Ing. Jitka Volfová v 10:00 h. Tajemník komise Mgr. Petr
Staněk po kontrole prezence konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Přítomní členové komise
schválili program a komise zahájila projednávání jednotlivých bodů. Žádné připomínky k zápisu
zasedání komise č. 6/2017 nebyly podány.
*********************
K bodu č. 1 Usnesení č. 124/2017
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. 325/15 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, p.p.č. 325/16 o výměře 1 m2, ostatní plocha,
silnice, v katastrálním území Tanvald a obci Tanvald, evidovaných na listu vlastnictví č. 3302
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od
Teplárenství Tanvald, s.r.o., se sídlem Pod Špičákem 546, 468 41 Tanvald, IČO 64053903, za
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 600 Kč (slovy: šest 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 Jablonec nad Nisou.
Pro: 9 (všichni přítomní)
(Nebyl přítomen p. Pieter)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 2 Usnesení č. 125/2017
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 převodem p.p.č. 1996/27 o výměře 94 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním
území Košťálov, obci Košťálov, evidovaným na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/7 k p.p.č.
1996/20 o výměře 290 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Košťálov, obci Košťálov,
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zapsaným na listu vlastnictví č. 376 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/5 k p.p.č. 1996/26 o výměře 303 m2, ostatní plocha,
silnice, v katastrálním území Košťálov, obci Košťálov, zapsaným na listu vlastnictví č. 322
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od ČR – Úřad pro
zastupován státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
12800 Praha 2, IČO 69797111,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci a spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem 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 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily.
Pro: 9 (všichni přítomní)
(Nebyl přítomen p. Pieter)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 3 Usnesení č. 126/2017
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. 643/67 o výměře 64 m2, nově označené jako p.p.č. 643/69,
ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 323-158/2016, ze dne 24. 8. 2016,
v katastrálním území Tachov u Doks a obci Tachov, evidovaným na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od obce Tachov,
Tachov 34, 472 01 Tachov, IČO 498 64 009, hodnota daru dle účetní evidence činí 1.477,76 Kč
(slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát sedm 76/100 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 Česká Lípa.
Pro: 9 (všichni přítomní)
(Nebyl přítomen p. Pieter)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

Bod č. 4 Usnesení č. 127/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání
d o p o r u č u j e Radě Libereckého kraje vyslovit souhlas:

s nemovitým

majetkem

kraje

a) s budoucí koupí:
- části p.p.č. 201/1 o předpokládané výměře 72 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
v katastrálním území Drchlava, obci Chlum, evidovaným na listu vlastnictví č. 116 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od '''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''
''''' '''''' '''' '''''''''''''', za kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, po dokončení stavební akce “Silnice
III/2702 Drchlava – havárie propustku“.
b) se svěřením takto v budoucnu 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 Česká Lípa.
Pro: 8
(Nebyl přítomen p. Pieter)

Proti: Zdržel se: 1 (p. Bělohradský)
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Přijato

K bodu č. 5 Usnesení č. 128/2017
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. 709/10 o výměře 192 m2, ostatní plocha, silnice, p.p.č. 709/11 o výměře 8 m2, ostatní
plocha, silnice, v katastrálním území Slaná a obci Slaná, evidovaných na listu vlastnictví č. 58
u Katastrálního
úřadu
pro
Liberecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Semily,
od ''''''''''''' '''''''''''' '' '''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''' '''''' '''' ''''''''', za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc 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.
Pro: 9 (všichni přítomní)
(Nebyl přítomen p. Pieter)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 6 Usnesení č. 129/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem s c h v a l u j e záměr
prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- části p.p.č. 3086 o výměře 152 m2, nově označené jako p.p.č. 3086/2, ostatní plocha, silnice,
vymezené geometrickým plánem č. 1122-168/2017, ze dne 27.6.2017, v katastrálním území
Vítkovice v Krkonoších a obci Vítkovice, evidovaným na listu vlastnictví č. 291 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, '''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''
'''''''''' ''''''''' ''''''' '''' '''''''''''''' '''''' '''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 250Kč/m2, tj. 38.000 Kč.
Pro: 9

Proti:

Zdržel se: 1 (p. Pieter)

Přijato

K bodu č. 7 Usnesení č. 130/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
darování nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace a to:
- část p.p.č. 711/1 o výměře 50 m2, nově označená jako p.p.č. 711/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace, část p.p.č. 721/2 o výměře 22 m2, nově označená jako p.p.č. 721/6, ostatní plocha,
zeleň, část p.p.č. 721/2 o výměře 28 m2, nově označená jako p.p.č. 721/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace, část p.p.č. 721/2 o výměře 5 m2, nově označená jako p.p.č. 721/8, ostatní plocha,
ostatní komunikace, vše vymezeno geometrickým plánem č. 323-158/2016, ze dne 24.8.2016,
v katastrálním území Tachov u Doks, obci Tachov, evidovaných na listu vlastnictví č. 56 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obci Tachov, se sídlem
Tachov 34, 472 01 Tachov, IČO 498 64 009, hodnota daru dle účetní evidence činí 2.100 Kč
(slovy: dva tisíce sto korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:
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Přijato

Bod č. 8 Usnesení č. 131/2017
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:
- část p.p.č. 1000/1 o výměře 191 m2, nově označená jako p.p.č. 1000/4, ostatní plocha, jiná plocha,
vymezená geometrickým plánem č. 1052-50/2017, ze dne 18. 6. 2017, v katastrálním území
Machnín, obci Liberec, evidovaným na listu vlastnictví č. 392 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Liberec, statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše
1/1, 460 01 Liberec, IČO 002 62 978, hodnota daru dle účetní evidence činí 106.960 Kč (slovy: sto
šest tisíc devět set šedesát korun českých).
Pro: 8 Proti:

Zdržel se: 2 (p. Pieter, pí. Volfová)

Přijato

K bodu č. 9 Usnesení č. 132/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
darování nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace a to:
- část p.p.č. 1175/104 o výměře 74 m2, nově označená jako p.p.č. 1175/184, ostatní plocha, ostatní
komunikace, část p.p.č. 1175/104 o výměře 4 m2, nově označená jako p.p.č. 1175/186, ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše vymezeno geometrickým plánem č. 1991-691/2012, ze dne 22. 4.
2013, v katastrálním území Harrachov, obci Harrachov, evidovaných na listu vlastnictví č. 227 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, městu Harrachov, se
sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov, IČO 002 75 697, hodnota daru dle účetní evidence
činí 1.950 Kč (slovy: jeden tisíc devět set padesát korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 10 Usnesení č. 133/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem s c h v a l u j e záměr
prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- p.p.č. 954/2 o výměře 416 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Noviny pod Ralskem a
obci Noviny pod Ralskem, evidovaným na listu vlastnictví č. 197 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, ''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' '''''''
''''''''''''''' ''''' '''''' '''' '''''''''''', za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. 104.000 Kč (slovy: sto čtyři
tisíc korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:
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Přijato

K bodu č. 11 Usnesení č. 134/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e
Radě Libereckého kraje schválit:
a) záměr prodeje nemovitého majetku ve správě Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec
II, Truhlářská 360/3, příspěvkové organizace:
- p.p.č. 885/1 o výměře 1804 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce
Liberec X – Františkov, č.p. 330, jiná stavba,
- p.p.č. 885/2 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če,
- p.p.č. 886/1 o výměře 1005 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,
- p.p.č. 886/2 o výměře 204 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če,
- p.p.č. 886/3 o výměře 155 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če,
včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, které tvoří zejména:
- dřevěný sklad řeziva bez základů na p.p.č. 885/1
- venkovní úpravy: vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, kanalizační šachta, elektro přípojka,
plynovodní přípojka, zděný pilíř plynového uzávěru, venkovní schody betonové, oplocení
drátěné uliční, vstupní branka, vjezdová brána,
- trvalé porosty,
vše v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, evidováno na listu vlastnictví
č. 476 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
za minimální prodejní cenu ve výši 5.950.000 Kč
(slovy: pět miliónů devět set padesát korun českých),
b) kauci na kupní cenu ve výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých),
c) tři kola nabídkového řízení,
d) minimální navýšení nabídkové ceny v rámci jednoho kola výběrového řízení na částku
50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),
e) komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení:
předseda: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
člen: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu ekonomiky,
investic, správy majetku a informatiky,
člen: Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže tělovýchovy a sportu
náhradník: Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku
náhradník: Ing. Drahomír Nesvadba, odbor školství, mládeže tělovýchovy a sportu
Pro: 10 (všichni přítomní)

Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 12 Usnesení č. 135/2017
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 budoucí koupí:
- části p.p.č. 29/1 o předpokládané výměře cca 5 m2, zahrada,
- části p.p.č. 29/2 o předpokládané výměře cca 33 m2, zahrada,
- části st.p.č. 35 o předpokládané výměře cca 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházejících se v katastrálním území Žďár v Podbezdězí, obci Doksy, evidovaných na listu
vlastnictví č. 158 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
od ''''''''''' '''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''' '''''' ''' ''''''''',
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- části p.p.č. 172/1 o předpokládané výměře cca 1 m2, trvalý travní porost, nacházející se
v katastrálním území Žďár v Podbezdězí, obci Doksy, evidované na listu vlastnictví č. 201
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od '''''''''''' '''''''''
'''''''''''' ''''''''''''''''' '''''' '''''''''' ''''''''' ''' '''''' '''' ''''''''',
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun českých) za m2, po
dokončení stavební akce „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“,
b) se svěřením takto v budoucnu 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 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 13 Usnesení č. 136/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem s c h v a l u j e záměr
prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- části p.p.č. 1776/1 o výměře 10 m2, nově označené jako st.p.č. 664, zastavěná plocha a nádvoří,
vymezené geometrickým plánem č. 252–72/2016, ze dne 9. 9. 2016, v katastrálním území
Jindřichov nad Niosu, obci Lučany nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 623 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '' ''''''''' ''''''''''''' '''''' '''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' ''''' ''''
''''''''''' '', za kupní cenu ve výši 3.500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 14 Usnesení č. 137/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem d o p o r u č u j e
Radě Libereckého kraje schválit záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078 a to:
- části p.p.č. 3284/1 o výměře 18 m2, nově označená jako p.p.č. 3284/4, ostatní plocha, jiná plocha,
vymezená geometrickým plánem č. 3823-139/2017, ze dne 29. 6. 2017, v katastrálním území
Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidovaným na listu vlastnictví č. 1770 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, korporaci Industrietechnik s.r.o., se sídlem
Truhlářská 1489/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 28238117, za kupní cenu ve výši
36.000 Kč (slovy: třicet šest tisíc korun českých) a jí odpovídající DPH.
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 15 Usnesení č. 138/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem s c h v a l u j e záměr
prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- části p.p.č. 2266/1 o výměře 218 m2, nově označené jako p.p.č. 2266/5, ostatní plocha, jiná plocha,
vymezené geometrickým plánem č. 553-26/2016, ze dne 29.3.2016, v katastrálním území Lindava,
obci Cvikov, evidovaným na listu vlastnictví č. 303 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
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Katastrálního pracoviště Česká Lípa, '''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' ''''''' ''''' '''' '''''''''', za
kupní cenu ve výši 21.800 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc osm set korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 16 Usnesení č. 139/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem s c h v a l u j e záměr
prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- části p.p.č. 1906/1 o výměře 131 m2, nově označené jako p.p.č. 1906/4, ostatní plocha, jiná plocha,
vymezené geometrickým plánem č. 444-27/2017, ze dne 4.5.2017, v katastrálním území Horní Maxov,
obci Lučany nad Nisou, evidovaným na listu vlastnictví č. 623 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, '''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''' '''''' '''' ''''''''' '' '' ''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 13.100 Kč (slovy: třináct tisíc sto
korun českých)
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 17 Usnesení č. 140/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem s c h v a l u j e záměr
prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
-části p.p.č. 1906/1 o výměře 71 m2, nově označené jako p.p.č. 1906/3, ostatní plocha, jiná plocha,
vymezené geometrickým plánem č. 444-27/2017, ze dne 4.5.2017, v katastrálním území Horní Maxov,
obci Lučany nad Nisou, evidovaným na listu vlastnictví č. 623 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, ''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' '''''''''''
'''''''
'''''' '''' '''''''''''' ''''' ''''''''', za kupní cenu ve výši 5.680 Kč (slovy : pět tisíc šest set
osmdesát korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 18 Usnesení č. 141/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
darování nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- část p.p.č. 1171 o výměře 186 m2, nově označená jako p.p.č. 2018/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 194-7/2017 ze dne 20.3.2017, v katastrálním
území Nedvězí u Semil a obci Slaná,
- část p.p.č. 1172 o výměře 16 m2, nově označená jako p.p.č. 2016/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- část p.p.č. 1172 o výměře 107 m2, nově označená jako p.p.č. 2016/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- část p.p.č. 1172 o výměře 67 m2, nově označená jako p.p.č. 2016/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- část p.p.č. 1172 o výměře 12 m2, nově označená jako p.p.č. 2016/13, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- část p.p.č. 1175 o výměře 67 m2, nově označená jako p.p.č. 2016/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše vymezené geometrickým plánem č. 193-142/2016-1 ze dne 7.3.2017,
v katastrálním území Nedvězí u Semil a obci Slaná,
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evidováno na listu vlastnictví č. 195 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, obci Slaná, se sídlem Slaná 94, 512 01 Slaná, IČO 002 76 138 , hodnota daru
dle účetní evidence činí 9.555 Kč (slovy: devět tisíc pět set padesát pět korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 19 Usnesení č. 142/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
směny pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, a to:
- p.p.č. 1336/15 o výměře 168 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- p.p.č. 1336/16 o výměře 105 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, vše v katastrálním
území Turnov, obci Turnov, evidovaným na listu vlastnictví č. 4821 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, cena pozemků činí částku 68.250 Kč
(slovy: šedesát osm tisíc dvě stě padesát korun českých),
za pozemky ve vlastnictví města Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov,
IČO 00276227, a to:
- p.p.č. 1336/35 o výměře 323 m2, ostatní plocha, ostatní konunikace,
- p.p.č. 1336/36 o výměře 353 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, vše v katastrálním
území Turnov, obci Turnov, evidovaným na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, cena pozemků činí částku 169.000 Kč
(slovy: sto šedesát devět tisíc korun českých).
Směna bude provedena s doplatkem. Liberecký kraj doplatí městu Turnov částku v celkové výši
100.750 Kč (slovy: jedno sto tisíc sedm set padesát korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

K bodu č. 20 Usnesení č. 143/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr
darování, a to:
 p.p.č. 4108/2 o výměře 27 m2, p.p.č. 4108/3 o výměře 200 m2, p.p.č. 4108/4 o výměře 93 m2,
p.p.č. 4108/5 o výměře 35 m2, p.p.č. 4108/6 o výměře 33 m2, p.p.č. 4108/7 o výměře 145 m2,
p.p.č. 4108/8 o výměře 14 m2, p.p.č. 4108/9 o výměře 95 m2, p.p.č. 4108/10 o výměře 322 m2,
p.p.č. 4108/11 o výměře 30 m2, p.p.č. 4108/12 o výměře 39 m2, p.p.č. 4109/24 o výměře 39 m2,
p.p.č. 4109/25 o výměře 108 m2, p.p.č. 4109/27 o výměře 2082 m2, vše ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, nacházejících se v katastrálním území Semily, obec Semily,
evidovaných na listu č. 655 u Katastrálního pracoviště Semily,
 stavby (liniové) včetně technického zhodnocení ke dni 31. 10. 2016: SO 102.1 – chodníky
(oprava stávajících) na p.p.č. 4108/12, p.p.č. 560/36, p.p.č. 560/21, p.p.č. 571/1, p.p.č. 628,
p.p.č. 4108/9, p.p.č. 586/3, p.p.č. 588/1, p.p.č. 4108/7, p.p.č. 4108/6, p.p.č. 4108/5, p.p.č. 4108/4,
p.p.č. 4108/3, p.p.č. 4108/10, p.p.č. 573/2 v k.ú. Semily, v hodnotě 2.586.120,71 Kč, SO 102.5 –
chodníky (nové) na nově vzniklých p.p.č. 4109/30, p.p.č. 4109/31, p.p.č. 4109/32, p.p.č.
4109/33, p.p.č. 4109/34, p.p.č. 4109/35, p.p.č. 4109/37, p.p.č. 4109/38, p.p.č. 4109/39, p.p.č.
4109/41, p.p.č. 4109/40, dle GP č. 2795-893/2013 ze dne 1. 2. 2014, a dále p.p.č. 443/15, p.p.č.
443/15, p.p.č. 4109/24, p.p.č. 4109/26, p.p.č. 463/1, p.p.č. 463/2, p.p.č. 450/1, p.p.č. 450/2, p.p.č.
451/1, p.p.č. 451/2, p.p.č. 461, p.p.č. 464, p.p.č. 465, p.p.č. 466/1, p.p.č. 467, p.p.č. 2475, p.p.č.
4109/27, p.p.č. 4109/28, p.p.č. 473, p.p.č. 475, p.p.č. 476/1, p.p.č. 477, p.p.č. 483, p.p.č. 484,
p.p.č. 487, p.p.č. 488/1, p.p.č. 488/3, p.p.č. 498, p.p.č. 499, p.p.č. 500/2, p.p.č. 501,p.p.č. 503,
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p.p.č. 504/1, p.p.č. 505, p.p.č. 507, p.p.č. 510/1 v k.ú. Semily, v hodnotě 2.680.228,74 Kč,
SO 402 – rekonstrukce VO a rozvod kabelové televize na p.p.č. 466/1, p.p.č. 467, p.p.č. 2475,
p.p.č. 4109/27, p.p.č. 473, p.p.č. 475, p.p.č. 476/1, p.p.č. 477, p.p.č. 483, p.p.č. 484, p.p.č. 487,
p.p.č. 488/1, p.p.č. 488/3, p.p.č. 498, p.p.č. 499, p.p.č. 500/2, p.p.č. 501, p.p.č. 503, p.p.č. 504/1,
p.p.č. 505, p.p.č. 507, p.p.č. 510/1, p.p.č. 4094, p.p.č. 4108/12, p.p.č. 586/3, p.p.č. 588/1, p.p.č.
4108/10 v k.ú. Semily, v hodnotě 5.484.093,67 Kč,
 technického zhodnocení ke dni 31. 10. 2016: SO 101.1 - úprava ul. Na Vinici na p.p.č. 466/1,
p.p.č. 2475, p.p.č. 467 v k.ú. Semily (pozemky ve vlastnictví města Semily) v hodnotě
2.208.352,12 Kč, SO 102.2 – opěrná zídka gabiony na nově vzniklé p.p.č. 4109/41 dle GP č.
2795-893/2013 ze dne 1. 2. 2014 v k.ú. Semily (pozemek ve vlastnictví města Semily) v hodnotě
382.691,08 Kč, SO 102.3 – vegetační úpravy na p.p.č. 4109/25, p.p.č. 4108/12 (ve vlastnictví
LK), p.p.č. 483, p.p.č. 484, p.p.č. 4094 (ve vlastnictví města Semily) v k.ú. Semily, v hodnotě
272.367,32 Kč,
městu Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO 00276111, hodnota pozemků dle účetní
evidence činí 326.200 Kč (slovy: tři sta dvacet šest tisíc dvě stě korun českých), hodnota staveb a
technického zhodnocení činí ke dni 31. 10. 2016 částku 13.613.853,64 Kč (slovy: třináct milionů
šest set třináct tisíc osm set padesát tři korun českých 64 haléřů)
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

…………..…………..............
Ing. Jitka Volfová
předsedkyně Komise Rady Libereckého kraje
pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
Zpracoval: Mgr. Petr Staněk, dne 31.8.2017
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Přijato

