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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 131
Majetkoprávní operace – prodeje

1. a) pozemku v k.ú. Studenec u Horek
     b) kupní smlouva

2. a) pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru
     b) kupní smlouva

3. a) pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou
     b) kupní smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. s prodejem části p.p.č. 2071/25 o výměře 70 m2, nově označené jako p.p.č. 2071/26, 
ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 943-94/2016 
ze dne 14. 10. 2016, nacházející se v k.ú. Studenec u Horek, obec Studenec, a evidované 
na listu vlastnictví č. 695 u Katastrálního pracoviště Semily, '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 
'''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 
35.000 Kč a jí odpovídající DPH, tj. celkem 42.350 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc tři sta 
padesát korun českých), na pozemku se nachází zpevněná plocha pro parkování a 
navazuje na pozemek ve vlastnictví kupujících,

2. s prodejem p.p.č. 141/4 o výměře 3 m2, a p.p.č. 141/5 o výměře 22 m2, obě ostatní 
plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících se v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, 
obec Nový Bor, a evidovaných na listu vlastnictví č. 2123 u Katastrálního pracoviště 
Česká Lípa, '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''', za kupní cenu ve výši 18.750 Kč 
(slovy: osmnáct tisíc sedm set padesát korun českých), pozemky jsou nepotřebné a 
nevyužitelné,

3. s prodejem p.p.č. 1634/2 o výměře 12 m2, zahrada, nacházející se v k.ú. Nová Ves nad 
Nisou, obec Nová Ves nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví č. 843 u Katastrálního 
pracoviště Jablonec nad Nisou, korporaci Silnice LK a.s., se sídlem Československé 
armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503, za kupní cenu 
ve výši 2.400 Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých), pozemek je součástí areálu 
ve vlastnictví kupujícího,

s c h v a l u j e

1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1732/2017 mezi Libereckým krajem a 
'''''''''''''''' '''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''

2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1733/2017 mezi Libereckým krajem a 
''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''

3. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1734/2017 mezi Libereckým krajem a 
korporací Silnice LK a.s.

a  u k l á d á

1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje:

     a) předložit návrh na prodeje pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 27. 06. 2017

     b) zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení 
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kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2017

2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje 
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic 
Libereckého kraje,

Termín: 30. 04. 2018

3) Mgr. Petru Tulpovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje 
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola 
sklářská a Střední škola, Nový Bor. Wolkerova 316.

Termín: 31. 10. 2017


