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12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.06.2018

Pořadí jednání č. 105
Majetkoprávní operace – prodej

a)      nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce
b)      kupní smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) s prodejem p.p.č. 802/1 o výměře 564 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba Liberec XVII – Kateřinky, č.p. 165, jiná stavba, p.p.č. 802/2 o výměře 25 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 803 o 
výměře 357 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba    Liberec XVII –
Kateřinky, č.p. 166, jiná stavba, p.p.č. 804 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 805 o výměře 400 m2, trvalý travní 
porost, p.p.č. 806 o výměře 1007 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití 
společný dvůr, p.p.č. 807/1 o výměře 1819 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná 
plocha, p.p.č. 807/2 o výměře 245 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační 
plocha, nacházejících se v k.ú. Kateřinky u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu 
vlastnictví č. 210 u Katastrálního pracoviště Liberec, včetně vodního díla (jezu) na 
vodním toku Černá Nisa, nacházejícího se na p.p.č. 2240/3 v k.ú. Ruprechtice dle 
geometrického plánu č. 2494-19/2014 ze dne 19. 3. 2014 a p.p.č. 818/3 v k.ú. Kateřinky 
u Liberce dle geometrického plánu č. 505-19/2014 ze dne 19. 3. 2014, včetně všech 
včetně všech součástí a příslušenství, ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''' 
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 
''' ''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 6.180.000 Kč (slovy: šest milionů sto osmdesát tisíc korun českých), z 
důvodu nepotřebnosti majetku,

b) s úhradou pojistného plnění kupujícím uvedeného v  Oznámení o poskytnutí plnění z 
pojistné události, Kooperativa pojišťovna, a.s., č. 4184012525, ve výši 569 842,00 Kč 
(slovy: pět set šedesát devět tisíc osm set čtyřicet dva korun českých) včetně DPH ze 
strany příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3 a to do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu k předmětným nemovitostem, z důvodu 
zborcené zdi náhonu k vodní elektrárně, s tím, že tímto plněním jsou veškerá práva a 
povinnosti k nemovitostem zcela vypořádaná a kupující nebudou požadovat po 
prodávajícím a příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní, 
Liberec II, Truhlářská 360/3 další finanční plnění,

s c h v a l u j e

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3740/2018 mezi Libereckým krajem a ''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''

a  u k l á d á

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

     a) předložit návrh na prodej nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu Libereckého 
kraje,
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Termín: 26. 06. 2018

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

Termín: 31. 12. 2018

2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje 
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy strojní, 
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3.

Termín: 30. 04. 2019




