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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 09.01.2018

Pořadí jednání č. 78
Majetkoprávní operace – prodej

a)      pozemku a distribučního zařízení v k.ú. Kamenický Šenov
b)      kupní smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

s prodejem:

a) st.p.č. 192/3 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, 
tech. vyb. nacházející se v k.ú. Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov, a evidované na 
listu vlastnictví č. 67 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 529-17004 ze dne 30. 9. 2017, vypracovaným Ing. Alešem Vackem, 
ve výši 330.000 Kč (slovy: tři sta třicet tisíc korun českých),

b) energetického zařízení: resp. elektrické stanice CL_0750 Kamenický Šenov – Sklářská 
škola skládající se ze 4 elektrokobek (01 CL 0866 Crystalex Palda; T1; 04 CL 1001 Lidická, 
T2) včetně konstrukce kobek, rozvaděče RD2-V9 (nn) a transformátoru TM400 kVa 
35/0,4 kV, umístěných v budově bez čp/če, tech. vyb., která je součástí st.p.č. 192/3, 
nacházející se v k.ú. Kamenický Šenov, obci Kamenický Šenov, za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 150/14/2017 ze dne 19. 2. 2017, vypracovaným 
Ing. Lubomírem Mazánkem, ve výši 409.800 Kč (slovy: čtyři sta devět tisíc osm set korun 
českých),

korporaci ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, IČO 24729035,

s c h v a l u j e

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/12/2018 mezi Libereckým krajem a společností 
ČEZ Distribuce a.s.

a  u k l á d á

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

     a) předložit návrh na prodej pozemku a energetického zařízení k projednání 
Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 30. 01. 2018

     b) zajistit po schválení prodeje pozemku a energetického zařízení Zastupitelstvem 
Libereckého kraje předložení kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi 
Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2018

2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje 
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57.

Termín: 31. 10. 2018


