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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 116
Majetkoprávní operace – koupě

1. a) pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastava (FAMA 2018/02/063)
     b) kupní smlouva

2. a) pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastava (FAMA 2018/02/036)
     b) kupní smlouva

3. a) pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastava  (FAMA 2018/02/037)
     b) kupní smlouva

4. a) pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastava  (FAMA 2018/02/077)
     b) kupní smlouva

5. a) pozemku v k.ú. Janovice v Podještědí  (FAMA 2018/03/002)
     b) kupní smlouva

6. a) pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/091)
     b) kupní smlouva

7. a) pozemku v k.ú. Antonínov  (FAMA 2018/03/081)
     b) kupní smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. a) s koupí
-p.p.č. 115/7 o výměře 37 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Nová 
Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaným na listu vlastnictví č. 267 u 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec'' ''''''' ''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''  ''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''', 
za celkovou kupní cenu ve výši 1.850 Kč (slovy: jeden tisíc osm set padesát korun 
českých), kupní cena nebude refundována, jedná se o investiční stavbu Obnova 
silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava), II. IV., V. etapa,

     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, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec,

2. a) s koupí
-p.p.č. 1843/2 o výměře 14 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Nová 
Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaným na listu vlastnictví č. 179 u 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, ''''''' '''''''''''''''''' 
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''', za 
celkovou kupní cenu ve výši 700 Kč (slovy: sedm set korun českých), kupní cena 
nebude refundována, jedná se o investiční stavbu Obnova silnice po povodních 
2010 (II/592 Chrastava), II. IV., V. etapa,

     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, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec,
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3. a) s koupí: 
- p.p.č. 157/3 o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 157/4 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaných na listu 
vlastnictví  č. 20 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec, '''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' ''''''''''' ''' 
''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''''''''' ''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''' 
'''''''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' '''' 
'''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' 
''''''''''''' '''''''''', za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1.000 Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých), kupní cena nebude refundována, jedná se o investiční 
stavbu Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava), II. IV., V. etapa,

     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, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec,

4. a) s koupí
-p.p.č. 297/2 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice,
-p.p.č. 297/3 o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice,
-p.p.č. 297/4 o výměře 24 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaných na 
listu vlastnictví č. 30 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec, ''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' za celkovou kupní cenu ve výši 2.400 Kč 
(slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých), kupní cena nebude refundována, jedná se 
o investiční stavbu Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava), II. IV., V. 
etapa,

     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, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec,

5. a) s koupí
- p.p.č. 139/2 o výměře 39 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území 
Janovice v Podještědí, obci Janovice v Podještědí, evidovaným na listu vlastnictví č. 
46 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec'' ''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' 
''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' 
'''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''''' za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 
1.950 Kč (slovy: jeden tisíc devět set padesát korun českých), kupní cena nebude 
refundována, jedná se o investiční stavbu „Silnice III/27244 Janovice v Podještědí, 
havárie opěrné zdi“,

     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, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
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katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec,

6. a) s koupí
- části p.p.č. 2356/6 o výměře 2 m2, nově označené jako p.p.č. 2356/9, ostatní 
plocha, jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 334-16135/2016 , 549-
16135/2016 ze dne 20. 12. 2016, v katastrálním území Antonínov, obci Josefův Důl, 
evidovaným na listu vlastnictví č. 522 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, '''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' za celkovou kupní cenu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých), 
kupní cena nebude refundována, jedná se o investiční stavbu „Silnice III/29022 
Josefův Důl“,

     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, 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,

7. a) s koupí
- části p.p.č. 2336 o výměře 7 m2, nově označené jako p.p.č. 2336/2, ostatní plocha, 
jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 335-229/2016 ze dne 28.11.2016, v 
katastrálním území Antonínov, obci Josefův Důl, evidovaným na listu vlastnictví č. 
255 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad 
Nisou, ''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' 
''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''' 
''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''', za 
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 350 Kč (slovy: tři sta padesát 
korun českých), kupní cena nebude refundována, jedná se o investiční stavbu 
„Silnice III/29022 Josefův Důl“,

     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,

s c h v a l u j e

1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3398/2018 mezi Libereckým krajem a                      
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''

2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3405/2018 mezi Libereckým krajem a                      
'''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''',

3. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3406/2018 mezi Libereckým krajem a                      
''''''''' '''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''' ''''''''''''''''''',

4. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3435/2018 mezi Libereckým krajem a                      
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''',

5. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3483/2018 mezi Libereckým krajem a                      
'''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''',

6. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3493/2018 mezi Libereckým krajem a                      
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''

7. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3582/2018 mezi Libereckým krajem a                      
'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''',
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a  u k l á d á

1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana:

     a) předložit návrhy na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 06. 2018

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

Termín: 31. 12. 2018

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. 2019


