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15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.09.2017

Pořadí jednání č. 88
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí

a)      pozemků v k.ú. Košťálov
b)      smlouva o bezúplatném převodu

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) s bezúplatným nabytím p.p.č. 1996/27 o výměře 94 m2, ostatní plocha, způsob využití 
silnice, nacházející se v k.ú. Košťálov, obci Košťálov, evidované na listu vlastnictví č. 
60000 u Katastrálního pracoviště Semily, spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/7 k p.p.č. 
1996/20 o výměře 290 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. 
Košťálov, obci Košťálov, zapsané na listu vlastnictví č. 376 u Katastrálního pracoviště 
Semily, a spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/5 k p.p.č. 1996/26 o výměře 303 m2, 
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. území Košťálov, obci 
Košťálov, zapsané na listu vlastnictví č. 322 u Katastrálního pracoviště Semily, od ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, hodnota pozemků dle účetní evidence činí 
79 Kč (slovy: sedmdesát devět korun českých), pozemky jsou zastavěny tělesem silnice 
č. II/286,

b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí 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 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Semily,

c) s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/1745/2017 mezi Libereckým krajem a ČR -
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

a  u k l á d á

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

     a) předložit návrh bezúplatného nabytí a smlouvy k projednání Zastupitelstvu 
Libereckého kraje,

Termín: 26. 09. 2017

     b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje 
předložení smlouvy 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 
Libereckého kraje.

Termín: 30. 04. 2018


