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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 133
Majetkoprávní operace – budoucí darování

1. a) pozemku v k.ú. Příšovice
     b) budoucí darovací smlouva

2. a) pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova
     b) budoucí darovací smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. s budoucím darováním části p.p.č. 914/1 o předpokládané výměře cca 115 m2, ostatní 
plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Příšovice, obci Příšovice, evidované 
na listu vlastnictví č. 387 u Katastrálního pracoviště Liberec, obci Příšovice, se sídlem 
Příšovice 60, 463 46 Příšovice, IČO 00263125, s tím, že darovací smlouva bude 
uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
stavby „CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE 610 Z OBCE PŘÍŠOVICE DO OBCE 
PŘEPEŘE (LIBERECKÝ KRAJ)“, hodnota budoucího daru dle účetní evidence činí 30 
Kč/m2,

2. s budoucím darováním části p.p.č. 300/1 o předpokládané výměře 192 m2, části p.p.č. 
300/16 o předpokládané výměře 2823 m2, části p.p.č. 300/28 o předpokládané výměře 
189 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Přepeře u 
Turnova, obci Přepeře, evidovaných na listu vlastnictví č. 248 u Katastrálního pracoviště 
Semily, obci Přepeře, se sídlem Přepeře 229, 512 61 Přepeře, IČO 00276014, s tím, že 
darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí stavby „CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE 610 Z OBCE 
PŘÍŠOVICE DO OBCE PŘEPEŘE (LIBERECKÝ KRAJ)“, hodnota budoucího daru dle 
účetní evidence činí 22 Kč/m2 u p.p.č. 300/1, 50 Kč/m2 u p.p.č. 300/16 a 50 Kč/m2 u 
p.p.č. 300/28,

s c h v a l u j e

1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1735/2017 mezi Libereckým krajem a 
obcí Příšovice

2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1736/2017 mezi Libereckým krajem a 
obcí Přepeře

a  u k l á d á

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

     a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu 
Libereckého kraje,

Termín: 27. 06. 2017

     b) zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého 
kraje předložení darovacích 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 
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Libereckého kraje.

Termín: 30. 04. 2018


