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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 09.01.2018 

 
Pořadí jednání č. 71 

Majetkoprávní operace – darování 

1. a) pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova 

      b) darovací smlouva 

2. a) pozemků v k.ú. Svojkov 

      b) darovací smlouva 

3. a) pozemků v k.ú. Hejnice 

      b) darovací smlouva 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

1.  předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/4248/2017 mezi Libereckým krajem a 

obcí Kunratice u Cvikova 

2.  předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/4249/2017 mezi Libereckým krajem a 

obcí Svojkov 

3.  předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/4250/2017 mezi Libereckým krajem a 

městem Hejnice 

s o u h l a s í  

1.  s darováním p.p.č. 3174/2 o výměře 9570 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním 

území Kunratice u Cvikova, obci Kunratice u Cvikova, evidovaným na listu vlastnictví č. 

383 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obci 

Kunratice u Cvikova, se sídlem Kunratice u Cvikova 145, 471 55 Kunratice u Cvikova, 

IČO 00524301, hodnota daru dle účetní evidence činí 191.400 Kč (slovy: sto devadesát 

jedna tisíc čtyři sta korun českých), pozemek bude využit pro vybudování akce 

„Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) z obce Kundratice u Cvikova do Drnovce 

(Cvikov)“, 

2.  s darováním části p.p.č. 1009/1 o výměře 1978 m2, nově označené jako  p.p.č. 1009/18, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, části p.p.č. 1009/1 o výměře 141 m2, nově označené 

jako p.p.č. 1009/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezených geometrickým 

plánem č. 657-27/2017 ze dne 10. 10. 2017, v katastrálním území Svojkov, obci 

Svojkov, evidované na listu vlastnictví č. 206 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Česká Lípa, obci Svojkov, se sídlem Svojkov 12, 471 53 Svojkov, 

IČO 00831689, hodnota daru dle účetní evidence činí 42.380 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc 

tři sta osmdesát korun českých), na výše uvedených pozemcích se nachází stavba 

chodníku, 

3.  s darováním části p. p. č. 1268/1, nově označené dle GP č. 1613-1/2016 jako p. p. č. 

1268/6 o výměře 146 m2, 1268/7 (139 m2), 1268/8 (16 m2), 1268/9 (134 m2), 1268/10 

(84 m2), 1268/11 (517 m2), 1268/12 (228 m2), 1268/13 (33 m2), 1268/14 (190 

m2),1268/15 (4 m2), 1268/16 (203 m2), 1268/17 (256 m2), 1268/18 (157 m2), 1268/19 

(157 m2), 1268/20 (61 m2), 1268/21 (266 m2), 1268/22 (272 m2), 1268/23 (63 m2) a 

1268/24 (125 m2), v k. ú. Hejnice, obec Hejnice, části p. p. č. 1313/1, nově označené dle 

GP č. 1614-1/2016 jako p. p. č. 1313/4 o výměře 216 m2, 1313/5 (194 m2), 1313/6 (52 

m2) a 1313/7 (49 m2), v k. ú. Hejnice, obec Hejnice, části p. p. č. 1313/2, nově označené 

dle GP č. 1614-1/2016 jako p. p. č. 1313/8 o výměře 717 m2 a 1313/9 (226 m2) v k. ú. 

Hejnice, obec Hejnice, části p. p. č. 1249/2, nově označené dle GP 1615-1/2016 jako p. 
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p. č. 1249/4 o výměře 648 m2 a 1249/5 (220 m2), v k. ú. Hejnice, obec Hejnice, části p. 

p. č. 1321/5, nově označená dle GP č. 1615-1/2016 jako p. p. č. 1321/9 o výměře 129 m2 

v k. ú. Hejnice, obec Hejnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 479 u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, městu Hejnice, se sídlem 

Nádražní 521, 463 62 Hejnice, IČO 00262803, hodnota daru dle účetní evidence činí 

269.598 Kč (slovy: dvě stě šedesát devět tisíc pět set devadesát osm korun českých), 

jedná se o pozemky pod chodníkem ve vlastnictví obce, 

a  u k l á d á  

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

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

Termín: 30. 01. 2018 

      b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje 

předložení darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého 

kraje, 

Termín: 30. 06. 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 


