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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017

Pořadí jednání č. 81
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:

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

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) s bezúplatným nabytím části p.p.č. 3097/3 o výměře 1733 m2, nově označená jako 
p.p.č. 3097/20, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, části p.p.č. 3097/3 o výměře 
102 m2, nově označená jako p.p.č. 3097/21, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, 
vymezených geometrickým plánem č. 1986-1142/2008 ze dne 9. 6. 2008, a dále 
p.p.č. 3097/17 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba bez 
čp/če, jiná stavba, LV 927, nacházejících se v k.ú. Frýdlant, obci Frýdlant, a evidovaných 
na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR - Státní 
pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, IČ 01312774, účetní 
hodnota pozemků činí 4.868,16 Kč (slovy: čtyři tisíce osm set šedesát osm korun 
českých, 16 hal),

b) se svěřením takto nabytých nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Střední 
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01 
Frýdlant, IČ 00082554, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Frýdlant,

s c h v a l u j e

s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/5448/2016 mezi Libereckým krajem a ČR –
Státním pozemkovým úřadem

a  u k l á d á

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

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

Termín: 31. 01. 2017

     b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje 
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2017

2) Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na 
změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola hospodářská 
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, 
IČ 0008/2554.

Termín: 31. 10. 2017


