USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY
LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ
S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE
ZE DNE 31.1.2017
Usnesení č. 1/2017
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:
- části p.p.č. 3998 o výměře 28 m2, nově označené jako p.p.č. 3998/2, vodní plocha, vymezené
geometrickým plánem č. 2462-1172/2012 ze dne 8. 1. 2013, v katastrálním území Frýdlant, obci
Frýdlant, evidované na listu vlastnictví č. 1629 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant, od obchodní korporace Frýdlantské strojírny – Rasl a syn a.s., se
sídlem Žitavská 909, 464 01 Frýdlant, IČO 25006568, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve
výši 1.260 Kč (slovy: tisíc dvě stě 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, IČ 70946078, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 2/2017
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. 81/2 o výměře 61 m2, ostatní plocha, silnice, p.p.č. 89/8 o výměře
135 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Poustka u Frýdlantu, obci Višňová,
evidovaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant, od ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,
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, IČ 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato
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Usnesení č. 3/2017
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
- části p.p.č. 212/10 o výměře 13 m2, nově označené jako p.p.č. 212/17, vodní plocha,
- části p.p.č. 235/3 o výměře 3 m2, nově označené jako p.p.č. 235/7, vodní plocha,
- části p.p.č. 212/12 o výměře 63 m2, nově označené jako p.p.č. 212/18, ostatní plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 185-64/2016 ze dne 2. 2. 2016, v katastrálním území
Černousy, obci Černousy, evidovaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, od ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,
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, IČ 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 4/2017
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 části p.p.č. 4073 o výměře 2 m2, nově označené jako p.p.č. 4073/2,
ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 631-123/2016 ze dne 12. 7. 2016,
v katastrálním území Vyskeř, obci Vyskeř, evidované na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od ČR – Státní pozemkový úřad, se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,
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, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 5/2017
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
- části p.p.č. 3937 o výměře 190 m2, nově označené jako p.p.č. 3937/5, ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 3937 o výměře 53 m2, nově označené jako p.p.č. 3937/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
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- části p.p.č. 3937 o výměře 52 m2, nově označené jako p.p.č. 3937/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 2640-167/2008 ze dne 15. 12. 2015, v katastrálním území
Smržovka, obci Smržovka, evidovaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR – Státní pozemkový úřad, se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,
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, IČ 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 6/2017
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:
- části p.p.č. 639/2 o výměře 84 m2, nově označené jako p.p.č. 639/3, ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 722/4 o výměře 135 m2, nově označené jako p.p.č. 722/14, ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 2452/9 o výměře 60 m2, nově označené jako p.p.č. 2452/23, ostatní plocha, silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 1168-123/2016 ze dne 24. 6. 2016,
- p.p.č. 722/2 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 2452/7 o výměře 179 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
vše v katastrálním území Albrechtice v Jizerských horách, obci Albrechtice v Jizerských horách,
evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, od obce Albrechtice v Jizerských horách, se sídlem č.p. 226,
468 43 Albrechtice v Jizerských horách, IČO 00262277, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve
výši 18.800 Kč (slovy: osmnáct tisíc osm set korun českých),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 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: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 7/2017
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:
b) s koupí:
- p.p.č. 1441/7 o výměře 70 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Levínská
Olešnice, obci Levínská Olešnice, evidovaném na listu vlastnictví č. 475 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od státního podniku Lesy České republiky, se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, za
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.150 Kč (slovy: tři tisíce sto padesát korun českých),
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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, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 8/2017
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 ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na p.p.č. 735/4 o výměře 66 m2,
ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Hrabačov, obci Jilemnice, evidovaném na listu
vlastnictví č. 871 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od
'''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''', za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 825 Kč (slovy: osm set dvacet pět 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, IČ 70946078, a to ke
dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 9/2017
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. 171/8 o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Kunratice u Frýdlantu,
obci Kunratice, evidovaném na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant, od obce Kunratice, se sídlem Kunratice 158, 464 01 Kunratice,
IČO 46744967, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 480 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát 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, IČ 70946078, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 10/2017
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:
- části p.p.č. 76/1 o výměře 276 m2, nově označené jako p.p.č. 76/4, orná půda,
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- části p.p.č. 77 o výměře 211 m2, nově označené jako p.p.č. 77/3, orná půda,
vymezených geometrickým plánem č. 149-5/20105 ze dne 23. 4. 2015, v katastrálním území
Poustka u Frýdlantu, obci Višňová, evidovaných na listu vlastnictví č. 231 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, od ''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''
''''''''' '''''' '''' '''''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 97.400 Kč (slovy: devadesát
sedm tisíc čtyři sta korun českých),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 11/2017
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. 1092/18 o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Mníšek u Liberce,
obci Mníšek, evidovaném na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, od obce Mníšek, se sídlem Oldřichovská 185, 463 31 Mníšek,
IČO 00263001, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 600 Kč (slovy: 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, IČ 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:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 12/2017
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:
- části p.p.č. 2010/1 o výměře 3600 m2, nově označené jako p.p.č. 2010/41, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 252-31/2016 ze dne 27. 5. 2016, v katastrálním
území Chlum u Dubé, obci Chlum, evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od obce Chlum, se sídlem Chlum 95, 742 01
Chlum, IČO 00483362, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 144.000 Kč (slovy: sto čtyřicet
čtyři tisíc 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, IČ 70946078, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:
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Přijato

Usnesení č. 13/2017
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 koupí:
- části st.p.č. 108 o výměře 82 m2, nově označené jako p.p.č. 2037, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 252-31/2016 ze dne 27. 5. 2016, v katastrálním
území Chlum u Dubé, obci Chlum, evidované na listu vlastnictví č. 78 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od ''''''''''' '''''''''''' '' ''''''''' ''''''''''' ''''''
'''''''''' '''''''''''' '''''' '''' ''''' ''' '''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.280 Kč
(slovy: tři tisíce dvě stě osmdesát 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, IČ 70946078, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 14/2017
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 koupí:
- p.p.č. 56/5 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Horní Chrastava, obci
Chrastava, evidovaném na listu vlastnictví č. 835 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, od ''''''''''''' ''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''' '''''''''''''''' '''''''
''''''''' ''''''''''''' ''''''''' '''''' '''' ''''''' ''''''' '''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
200 Kč (slovy: 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, IČ 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:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 15/2017
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 koupí:
- p.p.č. 311/8 o výměře 43 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Horní Chrastava, obci
Chrastava, evidovaném na listu vlastnictví č. 39 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, od obchodní korporace TFM s.r.o., se sídlem Frýdlantská 41,
463 31 Chrastava, IČO 25006291, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.150 Kč (slovy:
dva tisíce sto padesát korun českých),
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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, 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:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 16/2017
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:
- části p.p.č. 442/1 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 442/3, zahrada,
- části p.p.č. 473/1 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 473/6, vodní plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 471-154/2013 ze dne 1. 10. 2013, v katastrálním území
Martinice v Krkonoších, obci Martinice v Krkonoších, evidovaných na listu vlastnictví č. 264
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od ''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''' '''' '''''''''' '''', podíl
o velikosti 1/4 představující částku 25 Kč (slovy: dvacet pět korun českých) z kupní ceny, ''''''''''
'''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''' '''''' '''' ''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''', podíl
o velikosti 1/2 představující částku 50 Kč (slovy: padesát korun českých) z kupní ceny, '''''''''
'''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''' '''''' '''' '''''''''''''''' '' ''''''''''''''''', podíl o velikosti
1/4 představující částku 25 Kč (slovy: dvacet pět korun českých) z kupní ceny, za vzájemně
dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 100 Kč (slovy: sto 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, IČ 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 17/2017
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:
- části p.p.č. 1519/3 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 1519/6, ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 1519/3 o výměře 11 m2, nově označené jako p.p.č. 1519/7, ostatní plocha, silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 640-76/2014 ze dne 4. 11. 2014,
- p.p.č. 304/2 o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 304/3 o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 304/4 o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 539/13 o výměře 61 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 539/14 o výměře 42 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Horní Chrastava, obci Chrastava, evidovaných na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
- p.p.č. 1391/21 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice,
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- p.p.č. 1391/22 o výměře 181 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Chrastava I, obci Chrastava, evidovaných na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
od města Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO 00262871, za
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 18.600 Kč (slovy: osmnáct tisíc 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, IČ 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:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 18/2017
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:
- části p.p.č. 3931 o výměře 10 m2, nově označené jako p.p.č. 3931/2, ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 3936 o výměře 26 m2, nově označené jako p.p.č. 3936/5, ostatní plocha, silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 2640-167/2008 ze dne 15. 12. 2015,
- části p.p.č. 2042 o výměře 433 m2, nově označené jako p.p.č. 2042/2, ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 2072 o výměře 466 m2, nově označené jako p.p.č. 2072/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 2634-176/2015 ze dne 1. 7. 2015,
vše v katastrálním území Smržovka, obci Smržovka, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od města
Smržovka, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO 00262579, za
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 37.400 Kč (slovy: třicet sedm tisíc čtyři sta 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, IČ 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: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 19/2017
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. 1954/45 o výměře 70 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Roztoky u Semil,
obci Roztoky u Semil, evidované na listu vlastnictví č. 348 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily, od ''''''''''' '''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '''''' '''' ''''''''''
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'''''''''''', za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 6.880 Kč (slovy: šest tisíc osm set
osmdesát 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, IČ 70946078, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 20/2017
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. 15/2 o výměře 240 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 19/4 o výměře 106 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 19/5 o výměře 300 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 19/6 o výměře 97 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 21/4 o výměře 28 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 21/5 o výměře 78 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 21/6 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 25/2 o výměře 110 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 27/2 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 52/7 o výměře 81 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Prácheň, obci Kamenický Šenov, evidovaných na listu vlastnictví č. 196
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od '''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''' '''''''''''''' '''''' ''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''', za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu
ve výši 126.240 Kč (slovy: sto dvacet šest tisíc dvě stě čtyřicet 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, IČ 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 21/2017
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:
- části p.p.č. 2766 o výměře 20 m2, nově označené jako p.p.č. 2766/3, ostatní plocha, silnice,
vymezené geometrickým plánem č. 1611-22/2016 ze dne 3. 6. 2016, v katastrálním území Skalice
u České Lípy, obci Skalice u České Lípy, evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od obce Skalice u České Lípy, se sídlem
Skalice u České Lípy 377, 471 17 Skalice u České Lípy, IČO 00673455, za vzájemně
dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 800 Kč (slovy: osm set korun českých),
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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, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 22/2017
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. 89/16 o předpokládané výměře 15 m2, zahrada, v katastrálním území Přepeře
u Turnova, obci Přepeře, evidované na listu vlastnictví č. 568 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od '''''''''' '''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''''' '''' '''''''''''''''',
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 500 Kč za m2, po dokončení stavební akce “Silnice
II/610 Turnov – hranice kraje“,
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,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.
Pro: 12 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 23/2017
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. 2764/2 o předpokládané výměře 56 m2, vodní plocha, v katastrálním území Kamenický
Šenov, obci Kamenický Šenov, evidovaném na listu vlastnictví č. 1155 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od ČR - Povodí Ohře, státní podnik, se
sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, nejméně ve výši ceny obvyklé, nejpozději do 30. 11. 2018,
b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové
škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova
57, Kamenický Šenov, IČO 62237039, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:
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Přijato

Usnesení č. 24/2017
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. 715/1 o výměře 395 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
- p.p.č. 715/7 o výměře 701 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v katastrálním území Stráž pod Ralskem, obci Stráž pod Ralskem, evidovaných na listu
vlastnictví č. 3 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od ČR
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
IČO 00000205, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc
korun českých) navýšenou o náklady spojené s přípravou a realizací převodu včetně správního
poplatku za podání návrhu na vklad vlastnického práva v celkové výši 4.512 Kč (slovy: čtyři tisíce
pět set dvanáct 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, IČ 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 25/2017
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:
- části p.p.č. 601/1 o výměře 114 m2, nově označené jako p.p.č. 601/35, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 601/1 o výměře 3 m2, nově označené jako p.p.č. 601/38, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 601/1 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 601/39, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 651-175/2016, ze dne 7. 9. 2016, v katastrálním území
Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, evidovaných na listu vlastnictví č. 281 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obci Jestřebí, se sídlem Jestřebí 142,
471 61 Jestřebí, IČO 00260878, hodnota daru dle účetní evidence činí 3.027,81 Kč (slovy: tři
tisíce dvacet sedm korun českých osmdesát jedna haléřů).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 26/2017
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,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- části p.p.č. 181/1 o výměře 40 m2, nově označené jako p.p.č. 181/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 2190-257/2015 ze dne 1. 6. 2016, v katastrálním
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území Nový Bor, obci Nový Bor, evidované na listu vlastnictví č. 3592 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, městu Nový Bor, se sídlem nám. Míru 1,
473 01 Nový Bor, IČO 00260771, hodnota daru dle účetní evidence činí 4.000 Kč (slovy: čtyři
tisíce korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 27/2017
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,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- p.p.č. 932/1 o výměře 1041 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Příšovice, obci
Příšovice, evidovaném na listu vlastnictví č. 387 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, včetně stavby silnice, obci Příšovice, se sídlem Příšovice 60,
463 46 Příšovice, IČO 00263125, hodnota daru dle účetní evidence činí 29.148 Kč (slovy: dvacet
devět tisíc sto čtyřicet osm korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 28/2017
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,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- části p.p.č. 1716/3 o výměře 1245 m2, nově označené jako p.p.č. 1716/31, ostatní plocha, silnice,
vymezené geometrickým plánem č. 1116-248/2016 ze dne 17. 10. 2016, v katastrálním území Sloup
v Čechách, obci Sloup v Čechách, evidované na listu vlastnictví č. 848 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obci Sloup v Čechách, se sídlem
Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách, IČO 00525677, hodnota daru dle účetní evidence
činí 24.900 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc devět set korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 29/2017
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:
- části p.p.č. 3927 o výměře 91 m2, nově označené jako p.p.č. 3927/1, ostatní plocha, jiná plocha,
- části p.p.č. 3927 o výměře 67 m2, nově označené jako p.p.č. 3927/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 3928/1 o výměře 178 m2, nově označené jako p.p.č. 3928/3, ostatní plocha, jiná plocha,
- části p.p.č. 3928/1 o výměře 75 m2, nově označené jako p.p.č. 3928/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 3928/1 o výměře 121 m2, nově označené jako p.p.č. 3928/5, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
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vymezených geometrickým plánem č. 2640-167/2008 ze dne 15. 12. 2015, v katastrálním území
Smržovka, obci Smržovka, evidovaných na listu vlastnictví č. 36 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, městu Smržovka, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO 00262579, hodnota daru dle účetní evidence
činí 20.410 Kč (slovy: dvacet tisíc čtyři sta deset korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 30/2017
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,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078 a to:
- p.p.č. 3942 o výměře 536 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Smržovka, obci
Smržovka, evidovaném na listu vlastnictví č. 36 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, městu Smržovka, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO 00262579, hodnota daru dle účetní evidence
činí 37.520 Kč (slovy: třicet sedm tisíc pět set dvacet korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 31/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e
Radě Libereckého kraje schválit předběžný záměr darování 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. 181/1 o předpokládané výměře cca 15 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Nový Bor, obci Nový Bor, evidované na listu vlastnictví č. 3592 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, městu Nový Bor, se sídlem nám. Míru 1,
473 01 Nový Bor, IČO 00260771, hodnota daru dle účetní evidence činí 100 Kč/m2.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 32/2017
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:
- části p.p.č. 3238/1 o výměře 211 m2, nově označené jako p.p.č. 3238/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace, části p.p.č. 3288/1 o výměře 22 m2, nově označené jako p.p.č. 3288/9, ostatní plocha,
ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 1809-65/2016 ze dne 16. 8. 2016,
v katastrálním území Železný Brod, obci Železný Brod,
- části p.p.č. 3239 o výměře 161 m2, nově označené jako p.p.č. 3239/8, ostatní plocha, ostatní
komunikace, části p.p.č. 3239 o výměře 155 m2, nově označené jako p.p.č. 3239/9, ostatní plocha,
ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 1797-32/2016 ze dne 9. 5. 2016,
v katastrálním území Železný Brod, obci Železný Brod,
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evidovaných na listu vlastnictví č. 92 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, městu Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22
Železný Brod, IČO 00262633, hodnota daru dle účetní evidence činí 54.900 Kč (slovy: padesát
čtyři tisíc devět set korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 33/2017
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:
- části p.p.č. 2156/1 o výměře 28 m2, nově označené jako p.p.č. 2156/14 ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 2156/1 o výměře 21 m2, nově označené jako p.p.č. 2156/15, ostatní plocha, jiná plocha,
- části p.p.č. 2156/1 o výměře 5 m2, nově označené jako p.p.č. 2156/16, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 2156/1 o výměře 70 m2, nově označené jako p.p.č. 2156/17, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 2156/1 o výměře 12 m2, nově označené jako p.p.č. 2156/18, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 2156/1 o výměře 21 m2, nově označené jako p.p.č. 2156/20, ostatní plocha, jiná plocha,
- části p.p.č. 2156/1 o výměře 180 m2, nově označené jako p.p.č. 2156/21, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 2156/1 o výměře 7 m2, nově označené jako p.p.č. 2156/22, ostatní plocha, jiná plocha,
- části p.p.č. 2709 o výměře 7 m2, nově označené jako p.p.č. 2709/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 2709 o výměře 2 m2, nově označené jako p.p.č. 2709/4, ostatní plocha, jiná plocha,
- části p.p.č. 2157/15 označené jako díl „t“ o výměře 8 m2, nově sloučené pod p.p.č. 2157/26,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
- části p.p.č. 2157/17 označené jako díl „d“ o výměře 60 m2, nově sloučené pod p.p.č. 2157/25,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
- části p.p.č. 2157/17 označené jako díl „f“ o výměře 17 m2, nově sloučené pod p.p.č. 2157/29,
ostatní plocha, jiná plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 1611-22/2016 ze dne 3. 6. 2016, v katastrálním území
Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy, evidovaných na listu vlastnictví č. 798
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obci Skalice u České
Lípy, se sídlem Skalice u České Lípy 377, 471 17 Skalice u České Lípy, IČO 00673455, hodnota
daru dle účetní evidence činí 12.887,20 Kč (slovy: dvanáct tisíc osm set osmdesát sedm korun
českých dvacet haléřů).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:
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Přijato

Usnesení č. 34/2017
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, IČ 70946078 a to:
- části p.p.č. 2959 o výměře 34 m2, nově označené jako p.p.č. 2959/3, ostatní plocha, jiná plocha,
vymezený geometrické plánem č. 786-497/2016 ze dne 1. 11. 2016, v katastrálním území
Heřmanice v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 205
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, '''''''''''''''''' '''''''''''
'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''' ''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' '''''''''' '''''''''''''
'''''''''''''''''''', za kupní cenu 5.440 Kč (slovy: pět tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 35/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e
Radě Libereckého kraje schválit předběžný záměr darování nemovité věci ve správě příspěvkové
organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30 –
Vratislavice, IČO 71220038, a to:
- části p.p.č. 2150 o předpokládané výměře 100 m2, zahrada, v katastrálním území Vratislavice nad
Nisou, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 2764 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
Liberec I – Staré Město, 460 59 Liberec, IČO 00262978, za účelem rozšíření veřejné
komunikace.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 36/2017
Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e Radě Libereckého kraje
vyslovit souhlas:
a) s ukončením správy nemovitého majetku: p.p.č. 1203 o výměře 395 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou, obci Hodkovice nad Mohelkou,
evidovaném listu vlastnictví č. 127 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, ve správě příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI – Rochlice, 460 06
Liberec, IČO 70946078,
b) se svěřením nemovitého majetku k hospodaření: p.p.č. 1203 o výměře 395 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou, obci Hodkovice nad Mohelkou,
evidovaném listu vlastnictví č. 127 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, do správy příspěvkové organizace Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 71220097.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:
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Přijato

Usnesení č. 37/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e
Radě Libereckého kraje schválit záměr směny pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve
správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec, a to:
- části p.p.č. 1393/1 o výměře 409 m2, nově označené jako p.p.č. 1393/9, ostatní plocha,
silnice, vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, v katastrálním
území Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidované listu
vlastnictví č. 84 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
cena pozemku činí částku 16.360 Kč (slovy: šestnáct tisíc tři sta šedesát korun českých),
za pozemky ve vlastnictví ''''''''''''' ''''''' '''''''''' '''''''''''''''' '' ''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''
'''''''''''''' ''''''' ''''''' '''' ''''''''''' '''''' ''''''''''', a to:
- části p.p.č. 101/1 o výměře 102 m2, nově označené jako p.p.č. 101/8, travní porost, a části
p.p.č. 101/3 o výměře 389 m2, nově označené jako p.p.č. 101/7, lesní pozemek, vymezených
geometrickým plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, v katastrálním území Stará Ves
u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidovaných listu vlastnictví č. 92
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, cena pozemků činí
částku 19.640 Kč (slovy: devatenáct tisíc šest set čtyřicet korun českých).
Směna bude provedena s doplatkem. Liberecký kraj doplatí ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' částku ve
výši 3.280 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě osmdesát korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 38/2017
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 Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října
2707, 470 01 Česká Lípa, IČO 14451018, a to:
- části p.p.č. 2794/2 o výměře 16 m2, nově označené jako p.p.č. 2794/8, ostatní plocha, jiná
plocha, části p.p.č. 2794/3 o výměře 48 m2, nově označené jako p.p.č. 2794/10, ostatní
plocha, jiná plocha, části p.p.č. 5853/1 o výměře 648 m2, nově označené jako
p.p.č. 5853/24, ostatní plocha, jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 656740/2016 ze dne 17. 5. 2016, v katastrálním území Česká Lípa, obci Česká Lípa, evidovaných
listu vlastnictví č. 4698 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa, obvyklá cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 430-037/2016 ze
dne 5. 7. 2016, vypracovaným Ing. Františkem Kovačem, ve výši 384.480 Kč (slovy: tři sta
osmdesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých),
za pozemky ve vlastnictví města Česká Lípa, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01
Česká Lípa, IČO 00260428, a to:
- části p.p.č. 2788/2 o výměře 161 m2, nově označené jako p.p.č. 2788/102, ostatní plocha, jiná
plocha, části p.p.č. 2788/5 o výměře 271 m2, nově označené jako p.p.č. 2788/103, ostatní
plocha, jiná plocha, část p.p.č. 2794/6 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 2794/9,
ostatní plocha, jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 6567-40/2016 ze dne
17. 5. 2016, v katastrálním území Česká Lípa, obci Česká Lípa, evidovaných listu vlastnictví
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č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obvyklá
cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 430-037/2016 ze dne 5. 7. 2016,
vypracovaným Ing. Františkem Kovačem, ve výši 233.820 Kč (slovy: dvě stě třicet tři tisíc
osm set dvacet korun českých)
Směna bude provedena s doplatkem. Město Česká Lípa doplatí Libereckému kraji částku ve výši
142.660 Kč (slovy: sto čtyřicet dva tisíc šest set šedesát korun českých), s tím, že v doplatku jsou
zohledněny ½ náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku pro stanovení
ceny obvyklé směňovaných pozemků, které činily 8.000 Kč (slovy: osm tisíc korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 39/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje d o p o r u č u j e
Radě Libereckého kraje schválit záměr směny pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve
správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, České mládeže
632/32, 460 06 Liberec, a to:
- části p.p.č. 1393/1 o výměře 120 m2, nově označené jako p.p.č. 1393/8, ostatní plocha,
silnice, vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, v katastrálním
území Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidované listu
vlastnictví č. 84 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
cena pozemku činí částku 4.800 Kč (slovy: čtyři tisíce osm set korun českých),
za pozemky ve vlastnictví ''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''''''''' '''''' '''''''''''' '''''' '''''' '''' '''''''''''
'''''' ''''''''''', a to:
- části p.p.č. 82/1 o výměře 85 m2, nově označená jako p.p.č. 82/4, lesní pozemek, a části
p.p.č. 82/2 o výměře 380 m2, nově označená jako p.p.č. 82/5, lesní pozemek, vymezených
geometrickým plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, v katastrálním území Stará Ves
u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidovaných listu vlastnictví
č. 127 Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, cena pozemků
činí částku 18.600 Kč (slovy: osmnáct tisíc šest set korun českých).
Směna bude provedena s doplatkem. Liberecký kraj doplatí ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' částku ve výši
13.800 Kč (slovy: třináct tisíc osm set korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:
(Nebyla přítomna p. Volfová)

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 40/2017
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, Truhlářská 360/3, Liberec II – Nové Město, 460 01
Liberec, IČO 00526517, a to:
- p.p.č. 802/1 o výměře 564 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce
Liberec XVII – Kateřinky, č.p. 165, jiná stavba,
- p.p.č. 802/2 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p.p.č. 803 o výměře 357 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce
17

Liberec XVII – Kateřinky, č.p. 166, jiná stavba,
- p.p.č. 804 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p.p.č. 805 o výměře 400 m2, trvalý travní porost,
- p.p.č. 806 o výměře 1007 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,
- p.p.č. 807/1 o výměře 1819 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 807/2 o výměře 245 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
vše v katastrálním území Kateřinky u Liberce, v obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 210 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně vodního
díla (jezu) na Černém Nise, nacházejícího se na p.p.č. 2240/3 v k.ú. Ruprechtice dle geometrického
plánu č. 2494-19/2014 ze dne 19.3.2014 a p.p.č. 818/3 v k.ú. Kateřinky u Liberce dle
geometrického plánu č. 505-19/2014 ze dne 19. 3. 2014, za minimální prodejní cenu ve výši
6.863.300 Kč (slovy: šest miliónů osm set šedesát tři tisíc tři sta korun českých),
b) kauci na kupní cenu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto 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: 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: 12 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:
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Přijato

