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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 122
Majetkoprávní operace – prodeje

1. a) pozemku v k.ú. Raspenava
     b) kupní smlouva

2.      pozemku v k.ú. Ploužnice pod Táborem

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. s prodejem části p.p.č. 27/1 o výměře 79 m2, nově označené jako p.p.č. 27/48, ostatní 
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1703-17112/2017 
ze dne 5. 1. 2018, nacházející se v k.ú. Raspenava, obec Raspenava, a evidované na listu 
vlastnictví č. 681 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, '''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''' ''''''''''''' 
'''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 7.900 Kč (slovy: sedm tisíc devět set korun českých), 
předmětná část pozemku navazuje na pozemek žadatelky,

2. s prodejem části p.p.č. 245/4 o výměře 308 m2, nově označené jako p.p.č. 245/52, ostatní 
plocha, způsob využití dráha, vymezené geometrickým plánem č. 64-177/2017 ze dne 4. 
12. 2017, nacházející se v k.ú. Ploužnice pod Táborem, obec Lomnice nad Popelkou, a 
evidované na listu vlastnictví č. 750 u Katastrálního pracoviště Semily, státní organizaci 
Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČO 70994234, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
1382/01/18 ze dne 2. 2. 2018 ve výši 88.400 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc čtyři sta 
korun českých), na pozemku je umístěno těleso železniční trati v úseku Mladá Boleslav –
Stará Paka,

s c h v a l u j e

1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3696/2018 mezi Libereckým krajem a '''''''''''' 
''''''''''''' ''''''''''''''''''''''

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: 26. 06. 2018

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

Termín: 31. 12. 2018

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. 2019




