USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY
LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ
S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE
ZE DNE 28.2.2017
Usnesení č. 41/2017
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. 422/9 o výměře 83 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Polevsko, obci
Polevsko, evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa, od obce Polevsko, se sídlem Polevsko 152, 471 16 Polevsko,
IČO 00525405, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.320 Kč (slovy: tři tisíce tři sta dvacet
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: 9 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyli přítomni p. Volfová, p. Tulpa)

Přijato

Usnesení č. 42/2017
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. 978/7 o výměře 1028 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 978/9 o výměře 51 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 978/14 o výměře 1090 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Troskovice a obci Troskovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 96
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od '''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''' '''' '''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve
výši 86.760 Kč (slovy: osmdesát šest tisíc sedm set šedesát 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 Semily.
Pro: 9 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyli přítomni p. Volfová, p. Tulpa)

Přijato

Komise RLK pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 619 • fax: + 420 485 226 444
e-mail: petr.stanek@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Usnesení č. 43/2017
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. 1270/1 o výměře 582 m2, nově označená jako p.p.č. 1270/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 469-97/2016 ze dne 21. 9. 2016, v katastrálním
území Radimovice u Sychrova a obci Radimovice, evidované na listu vlastnictví č. 266
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, obci Radimovice, se
sídlem Radimovice 47, 463 44 Radimovice, IČO 00671932, hodnota daru dle účetní evidence
činí 11.058 Kč (slovy: jedenáct tisíc padesát osm korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)

Přijato

Usnesení č. 44/2017
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. 1410 o výměře 579 m2, nově označené jako p.p.č. 1410/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 832-172/2016 ze dne 8. 11. 2016, v katastrálním
území Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 1025
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec městu Jablonné
v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, hodnota
daru dle účetní evidence činí 40.530 Kč (slovy: čtyřicet tisíc pět set třicet korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)

Přijato

Usnesení č. 45/2017
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. 1985/2 o výměře 6 m2, nově označené jako p.p.č. 1985/9, ostatní plocha, jiná plocha,
vymezené geometrickým plánem č. 799-95/2016, ze dne 12. 5. 2016, v katastrálním území
Oldřichov v Hájích, obci Oldřichov v Hájích, evidované na listu vlastnictví č. 253 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, '''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''' '''''' '''''' '''' ''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 2.100 Kč (slovy: dva tisíce sto korun
českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:
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Přijato

Usnesení č. 46/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem s c h v a l u j e záměr
budoucího 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. 3276/4 o předpokládané výměře 16 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Doksy u Máchova jezera a obci Doksy, evidované na listu vlastnictví č. 2403 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu Doksy, se sídlem náměstí
Republiky 193, 472 01 Doksy, IČO 00260444, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem,
nejméně ve výši ceny obvyklé, po dokončení stavební akce „Parkoviště v místě kotelny, ul. Pražská,
Doksy“.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 47/2017
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. 1737/4 o výměře 1 m2, nově označené jako st.p.č. 657/2, zastavěná plocha a nádvoří,
vymezené geometrickým plánem č. 298–47/2016, ze dne 10. 1. 2017, v katastrálním území Loučná
nad Nisou, obci Janov nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 620 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, ''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''
'''''' '''''''' ''''' ''''''' '''' '''''''''' '''''' ''''''''', za kupní cenu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 48/2017
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. 2299/9 o výměře 1300 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Libštát,
obci Libštát, evidované na listu vlastnictví č. 362 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, Lesům České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši 130.650 Kč
(slovy: sto třicet tisíc šest set padesát korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 49/2017
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 Nisou, obci Lučany nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 623 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, ''''''''''''''''
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''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '' ''''''''' ''''''''''''''' '''''' '''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''' '''''' ''''
'''''''''' '', za kupní cenu ve výši 7.000 Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 50/2017
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, evidované na listu vlastnictví č. 303 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, '''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' ''''''' ''''''' '''' ''''''''''', za
kupní cenu ve výši 32.700 Kč (slovy: třicet dva tisíc sedm set korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 51/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem d o p o r u č u j e
Radě Libereckého kraje schválit předběžný 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. 836/1 o předpokládané výměře 88 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Polevsko, obci Polevsko, evidované na listu vlastnictví č. 312 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, '''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' '''''''
''''''''''''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 52/2017
I. Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
n e 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. 3134 o předpokládané výměře 68 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Heřmanice v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 205
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, '''''''' ''''''''''''''' '''''''''
'''''''''''''''''' '''''' ''''''' '''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''.
II. Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem d o p o r u č u j e
Radě Libereckého kraje schválit předběžný 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:
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- části p.p.č. 3134 o předpokládané výměře 68 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Heřmanice v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 205
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, spoluvlastníkům ''''''''''
'''''''''''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''' '''''' '''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' ''''''
'''''''' ''''''''''''' ''''' '''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''' '''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''
''''''''' '''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''
''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' '''''' '''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''' '''', za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)

Přijato

Usnesení č. 53/2017
Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje s c h v a l u j e záměr prodeje energetického
zařízení se zřízením služebnosti ve správě příspěvkové organizace Střední škola hospodářská a
lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, IČ 00082554, a to:
- energetické zařízení, resp. dva skříňové rozvaděče 22 kV, odpínači typu RS 06 - 1.TS 2012
U hřiště a 2.TS 456 Lesy (dále jen „energetické zařízení“), umístěné v budově bez čp/če, obč. vyb.,
která je součástí p.p.č. 3097/8, v katastrálním území Frýdlant, obci Frýdlant, evidované na listu
vlastnictví č. 927 (dále jen „nemovitost“) u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Frýdlant, korporaci ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 61.900 Kč (slovy:
šedesát jedna tisíc devět set korun českých) bez DPH s tím, že Liberecký kraj ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
zřizuje za úplatu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bez DPH věcné břemeno,
resp. osobní služebnost spočívající ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy omezující
každého vlastníka nemovitosti, k níž je věcné břemeno, resp. služebnost zřízena, a jež spočívá
v právu ČEZ Distribuce, a.s. jako provozovatele distribuční soustavy umístit, zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat energetické zařízení nacházející se v nemovitosti, a jež spočívá i v povinnosti
vlastníka nemovitosti toto právo ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. strpět.
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)

Přijato

Usnesení č. 54/2017
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 Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvkové organizace, se sídlem Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 00140147 a to:
- části p.p.č. 1182/1 o výměře 276 m2, nově označené jako p.p.č. 1182/22, ostatní plocha, jiná
plocha, vymezené geometrickým plánem č. 5749–043/2015, ze dne 29. 6. 2015, v katastrálním
území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, evidováno na listu vlastnictví č. 5730
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, statutárnímu
městu Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou,
IČO 00262340.
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)
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Přijato

Usnesení č. 55/2017
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. 1116/2 o výměře 76 m2, nově označené jako p.p.č. 1116/17, ostatní plocha, silnice,
vymezené geometrickým plánem č. 411-261/2015 ze dne 13. 1. 2016, v katastrálním území
Sněhov, obci Malá Skála, evidované na listu vlastnictví č. 94 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od ''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''' ''''''
''''''''''' ''''''''' ''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.600 Kč (slovy: sedm 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, 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: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)

Přijato

Usnesení č. 56/2017
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. 1008 o výměře 20 m2, nově označená jako p.p.č. 1008/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 428-52/2016, ze dne 8.9.2016, v katastrálním
území Ludvíkov pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidovaným na listu vlastnictví
č. 815 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
- část p.p.č. 35 o výměře 278 m2, nově označená jako p.p.č. 35/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, část p.p.č. 35 o výměře 242 m2, nově označená jako p.p.č. 35/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, část p.p.č. 35 o výměře 12 m2, nově označená jako p.p.č. 35/4, ostatní plocha, jiná
plocha, část p.p.č. 35 o výměře 7 m2, nově označená jako p.p.č. 35/5, ostatní plocha, jiná plocha,
část p.p.č. 35 o výměře 73 m2, nově označená jako p.p.č. 35/6, ostatní plocha, ostatní komunikace,
část p.p.č. 35 o výměře 70 m2, nově označená jako p.p.č. 35/7, ostatní plocha, zeleň, část p.p.č. 35 o
výměře 249 m2, nově označená jako p.p.č. 35/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 35 o
výměře 431 m2, nově označená jako p.p.č. 35/9, ostatní plocha, zeleň, část p.p.č. 35 o výměře 7 m2,
nově označená jako p.p.č. 35/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 364/1 o výměře
6 m2, nově označená jako p.p.č. 364/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 364/1 o
výměře 19 m2, nově označená jako p.p.č. 364/6, ostatní plocha, jiná plocha, vymezených
geometrickým plánem č. 232-52/2016, ze dne 12.8.2016, v katastrálním území Hajniště pod
Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidovaných na listu vlastnictví č. 815 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
- část p.p.č. 355/3 o výměře 5 m2, označeno jako p.p.č. 355/3 ostatní plocha, jiná plocha, část
p.p.č. 355/3 o výměře 2 m2, nově označená jako p.p.č. 355/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 232-52/2016, ze dne 12.8.2016, v katastrálním území
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Hajniště pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidovaných na listu vlastnictví č. 894 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
- část p.p.č. 141/1 o výměře 67 m2, nově označená jako p.p.č. 141/24, ostatní plocha, ostatní
komunikace, část p.p.č. 141/1 o výměře 40 m2, nově označená jako p.p.č. 141/25, ostatní plocha,
zeleň, část p.p.č. 141/1 o výměře 2 m2, nově označená jako p.p.č. 141/26, ostatní plocha, ostatní
komunikace, část p.p.č. 141/1 o výměře 1 m2, nově označená jako p.p.č. 141/27, ostatní plocha,
ostatní komunikace, část p.p.č. 141/1 o výměře 1 m2, nově označená jako p.p.č. 141/28, ostatní
plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 141/1 o výměře 1 m2, nově označená jako p.p.č. 141/29,
ostatní plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 141/1 o výměře 1 m2, nově označená jako
p.p.č. 141/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 141/1 o výměře 13 m2, nově označená
jako p.p.č. 141/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 141/1 o výměře 2 m2, nově
označená jako p.p.č. 141/32, ostatní plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 141/1 o výměře 5 m2,
nově označená jako p.p.č. 141/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 141/1 o výměře
6 m2, nově označená jako p.p.č. 141/34, ostatní plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 141/1 o
výměře 29 m2, nově označená jako p.p.č. 141/35, ostatní plocha, ostatní komunikace, část
p.p.č. 141/1 o výměře 13 m2, nově označená jako p.p.č. 141/36, ostatní plocha, zeleň, část
p.p.č. 630/1 o výměře 35 m2, nově označená jako p.p.č. 630/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
část p.p.č. 1591/1 o výměře 137 m2, nově označená jako p.p.č. 1591/13, ostatní plocha, ostatní
komunikace, část p.p.č. 1591/1 o výměře 43 m2, nově označená jako p.p.č. 1591/14, ostatní plocha,
jiná plocha, část p.p.č. 1591/1 o výměře 1 m2, nově označená jako p.p.č. 1591/15, ostatní plocha,
ostatní komunikace, část p.p.č. 1591/1 o výměře 1 m2, nově označená jako p.p.č. 1591/16, ostatní
plocha, ostatní komunikace, část p.p.č. 1591/1 o výměře 3 m2, nově označená jako p.p.č. 1591/17,
ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 1025-52/2016, ze dne
6.9.2016, v katastrálním území Nové Město pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem,
evidovaných na listu vlastnictví č. 815 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant,
městu Nové Město pod Smrkem, se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem,
IČO 00263036, hodnota daru dle účetní evidence činí 84.215 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc dvě
stě patnáct korun českých).
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)

Přijato

Usnesení č. 57/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje n e d o p o r u č u j e
Radě Libereckého kraje schválit záměr darování nemovité věci ve správě příspěvkové organizace
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, se sídlem U Balvanu 4117/2, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, a to:
- p.p.č. 362/52 o výměře 1543 m2, ostatní plocha, zeleň, v katastrálním území Jablonec nad Nisou,
obci Jablonec nad Nisou, evidovaný na listu vlastnictví č. 12608 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad
Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou, IČO 00262340.
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)
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Přijato

Usnesení č. 58/2017
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. 1428/34 o výměře 974 m2, nově označené jako p.p.č. 1428/86, ostatní plocha, zeleň,
části p.p.č. 1439/1 o výměře 913 m2, nově označené jako p.p.č. 1439/21, ostatní plocha, ostatní
komunikace, části p.p.č. 1439/4 o výměře 702 m2, nově označené jako p.p.č. 1439/20, ostatní
plocha, manipulační plocha, vymezených geometrickým plánem č. 1517-227/2015, ze dne
3.11.2015, p.p.č. 1439/10 o výměře 1392 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba
Liberec XI – Růžodol I, č.p. 575, obč, vyb., LV 1191), p.p.č. 1439/13 o výměře 62 m2, zastavěná
plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, LV 1191), vše v katastrálním území
Růžodol I, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od statutárního města Liberec, se sídlem nám Dr. E. Beneše
1/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00262978, za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 3.754.052 Kč (slovy: tři milióny sedm set padesát čtyři tisíc padesát dva korun českých),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věci k hospodaření Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Klášterní 954/5, Liberec I – Staré Město, 460
01 Liberec, IČ 46744991, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)

Přijato

Usnesení č. 59/2017
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 Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace, se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936, a to:
- části p.p.č. 633/1 o výměře 455 m2, nově označené jako p.p.č. 633/9, ostatní plocha, jiná
plocha, části p.p.č. 633/2 o výměře 42 m2, nově označené jako p.p.č. 633/11, ostatní plocha,
jiná plocha, části p.p.č. 633/2 o výměře 24 m2, nově označené jako p.p.č. 633/12, ostatní
plocha, jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 652-63/2016 ze dne 11. 10. 2016,
v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, evidovaných listu vlastnictví
č. 121 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, účetní
cena pozemků činí částku 9.122,53 Kč (slovy: devět tisíc sto dvacet dva korun českých
padesát tři haléřů),
za pozemek ve vlastnictví obce Jestřebí, se sídlem č.p. 142, 47161 Jestřebí, IČO 00260878, a to:
- části p.p.č. 623/1 o výměře 482 m2, nově označené jako p.p.č. 623/6, ostatní plocha, jiná
plocha, vymezené geometrickým plánem č. 652-63/2016 ze dne 11. 10. 2016, v katastrálním
území Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, evidované listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, účetní cena pozemku činí
částku 16.870 Kč (slovy: šestnáct tisíc osm set sedmdesát korun českých).
Směna bude provedena bez doplatku.
Pro: 10 (všichni přítomní) Proti:
Zdržel se:
(U projednání tohoto bodu nebyl přítomen p. Tulpa)
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Přijato

Usnesení č. 60/2017
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 Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to:
- p.p.č. 1610/40 o výměře 84 m2, ostatní plocha, zeleň,
- p.p.č. 1610/41 o výměře 27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1610/43 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v katastrálním území Rochlice u Liberce, obci Liberec, evidovaných listu vlastnictví č. 148 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, cena obvyklá pozemků činí
částku 138.000 Kč (slovy: sto třicet osm tisíc korun českých),
za pozemky ve vlastnictví statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, se
sídlem Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00262978, a to:
- p.p.č. 468/18 o výměře 182 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 1610/2 o výměře 187 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Rochlice u Liberce, obci Liberec, evidovaných listu vlastnictví č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, cena obvyklá pozemků
činí částku 387.450 Kč (slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc čtyři sta padesát korun českých).
Směna bude provedena s doplatkem, kdy Liberecký kraj doplatí statutárnímu městu Liberec částku
ve výši 249.450 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc čtyři sta padesát korun českých).
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 61/2017
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem doporučuje Radě
Libereckého kraje s c h v á l i t předběžný 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. 1147/6 o předpokládané výměře 180 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Rozstání pod Ještědem, obci Světlá pod Ještědem, evidované na listu vlastnictví č. 90
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, '''''''''''''''''' '''''''''''
''''''''''''''' '' ''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''''''''' '''''''''''' ''''' '''''' ''''' '''''''''' '''''''', za
kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním
geometrického plánu
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 62/2017
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, IČ 70946078 a to:
- části p.p.č. 816 o výměře 11 m2, části p.p.č. 746/12 o výměře 98 m2, nově sloučených do
p.p.č. 746/19, ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 268-86/2016,
ze dne 2. 12. 2016, v katastrálním území Soběslavice, obci Soběslavice, evidovaných na listu
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vlastnictví č. 178 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, obci
Soběslavice, se sídlem Soběslavice č.p. 50, 463 45 Pěnčín, IČO 00671924.
Pro: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 63/2017
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. 605/5 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 605/8, ostatní plocha, silnice,
vymezené geometrickým plánem č. 1336-167/2008 ze dne 8. 12. 2015, v katastrálním území
Tanvald, obci Tanvald, evidované na listu vlastnictví č. 1524 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od ''''''''''''' '''''''''' '' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''
'''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '''''' '''' '''''''''''''', za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve
výši 607,86 Kč (slovy: šest set sedm korun českých, osmdesát šest haléřů),
b) s koupí:
- části p.p.č. 602/2 o výměře 12 m2, nově označené jako p.p.č. 602/13, ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 602/4 o výměře 27 m2, nově označené jako p.p.č. 602/14, ostatní plocha, jiná plocha,
- části p.p.č. 602/4 o výměře 21 m2, nově označené jako p.p.č. 602/15, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- části p.p.č. 602/4 o výměře 9 m2, nově označené jako p.p.č. 602/16, ostatní plocha, silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 1336-167/2008 ze dne 8. 12. 2015, v katastrálním území
Tanvald, obci Tanvald, evidovaných na listu vlastnictví č. 105 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od spoluvlastníků ''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''''
'''''''''''''''' ''''''' '''''' '''' '''''''''''''', podíl o velikosti 1/3 představující částku 13.980.71 Kč (slovy:
třináct tisíc devět set osmdesát korun českých sedmdesát jedna haléřů) z kupní ceny, ''' ''''''''''''''
''''''''''' '' ''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''' '''''''' '''''''''''''' '''''' '''''' '''' '''''''''''''', podíl
o velikosti 2/3 představující částku 27.961,43 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc devět set šedesát jedna
korun českých čtyřicet tři haléřů) z kupní ceny, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
41.942,14 Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc devět set čtyřicet dva korun českých čtrnáct haléřů),
c) 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: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 64/2017
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 budoucím přijetím daru části p.p.č. 2942/1, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Dubá,
obci Dubá, evidované na listu vlastnictví č. 983 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, včetně části stávající silnice I/9 v Dubé v délce 1,72 km na
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uvedené části pozemku, od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha, IČO 65993390, po realizaci přeložky silnice „I/9 – obchvat Dubá“,
b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovitosti 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: 11 (všichni přítomní) Proti:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 65/2017
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 budoucím přijetím daru:
- části p.p.č. 1433, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 1205/1 o výměře 8462 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 1206/1 o výměře 2762 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
- p.p.č. 1466 o výměře 10896 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 1827 o výměře 24844 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Kravaře v Čechách, obci Kravaře, evidovaných na listu vlastnictví č. 385
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
- p.p.č. 1499 o výměře 2910 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Stvolínky a v obci Stvolínky, evidované na listu vlastnictví č. 300
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
včetně části stávající silnice I/15 v délce cca 3,62 km na uvedených pozemcích, od ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČO 65993390, po
realizaci přeložky silnice „I/15 – obchvat Kravaře“,
b) se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitostí 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:

Zdržel se:

Přijato

Usnesení č. 66/2017
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. 1363/2 o výměře 72 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 1363/3 o výměře 59 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
v katastrálním území Jablonné v Podještědí a obci Jablonné v Podještědí, evidovaných na listu
vlastnictví č. 1039 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od ČR
– Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 49.460 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc čtyři sta šedesát korun českých) s
tím, že ČR – Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Libereckého kraje zřizuje za úplatu ve
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výši 4.455 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta padesát pět korun českých) věcné břemeno, resp. osobní
služebnost na části p.p.č. 1363/1 o výměře 81 m2, v k.ú. Jablonné v Podještědí, blíže vymezenou
geometrickým plánem č. 767-136/2013 ze dne 11.12.2013 (dále jen „služebný pozemek“),
spočívající v umístění dopravní infrastruktury (mostu ev. č. 270-014) po dobu neurčitou, resp. po
celou dobu její fyzické a právní existence, a jež spočívá v právu Libereckého kraje provádět
nezbytné práce spojené s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí dopravní infrastruktury nebo
odstraněním její havárie po celou dobu její fyzické i právní existence na služebném pozemku, a jež
spočívá i v povinnosti vlastníka služebného pozemku toto právo ve prospěch Libereckého kraje
strpět.
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:

Zdržel se:
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Přijato

