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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 135
Majetkoprávní operace – směna

a)      pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce
b)      směnná smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) se směnou 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, způsob 
využití zeleň, p.p.č. 1610/41 o výměře 27 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, p.p.č. 1610/43 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, nacházejících se v k.ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec, evidovaných listu 
vlastnictví č. 148 u Katastrálního pracoviště Liberec, cena obvyklá pozemků činí částku 
138.000 Kč (slovy: sto třicet osm tisíc korun českých) a jí odpovídající DPH,
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, způsob využití silnice, a p.p.č. 1610/2 o výměře 187 m2, 
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Rochlice u Liberce, obec 
Liberec, evidovaných listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, cena 
obvyklá pozemků činí částku 387.450 Kč (slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc čtyři sta 
padesát korun českých) a jí odpovídajíc DPH, 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) a jí odpovídající DPH,

b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec 6, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Liberec,

s c h v a l u j e

předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/1541/2017 uzavřené mezi Libereckým krajem a 
statutárním městem Liberec

a  u k l á d á

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

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

Termín: 27. 06. 2017

     b) zajistit po schválení směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení 
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2017

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

Termín: 30. 04. 2018


