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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.02.2018

Pořadí jednání č. 84
Majetkoprávní operace - záměr prodeje

1.      nemovitých věcí v k.ú. Frýdlant
2.      nemovitých věcí v k.ú. Mšeno nad Nisou

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. a) záměr prodeje v otevřeném nabídkovém řízení, a to nemovitého majetku ve správě 
příspěvkové organizace Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 
1387, IČO 00082554, a to:  p.p.č. 9 o výměře 886 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova č.p. 46 v části obce Frýdlant, způsob využití občanská 
vybavenost, způsob ochrany památková zóna – budova, pozemek v památkové 
zóně, nacházející se v k.ú. Frýdlant, obci Frýdlant, a evidovaném na listu vlastnictví 
č. 927 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, za minimální kupní cenu ve výši 
6.575.000 Kč (slovy: šest milionů pět set sedmdesát pět korun českých),

     b) kauci na kupní cenu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých),

     c) tři kola nabídkového řízení,

     d) minimální navýšení nabídkové ceny v rámci jednoho kola výběrového řízení na 
částku 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),

     e) komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: 
předseda: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu školství, 
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
člen: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu 
ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
člen: Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
náhradník:  Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého 
majetku
náhradník: Ing. Drahomír Nesvadba, odbor školství, mládeže tělovýchovy a sportu

2. a) záměr prodeje nemovitého majetku ve správě Pedagogicko-psychologické poradny, 
Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, se sídlem Smetanova 4265/66, 466 01 
Jablonec nad Nisou, IČO 70948798, a to: p.p.č. 718 o výměře 914 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce Mšeno nad Nisou, č.p. 118, 
obč. vyb., a p.p.č. 719 o výměře 370 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, nově 
vymezených geometrickým plánem č. 2177-39/2017 ze dne 20. 9. 2017, 
nacházejících se v k.ú. Mšeno Nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, a evidovaných 
na listu vlastnictví č. 6831 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, za 
minimální kupní cenu ve výši 5.750.000 Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát 
tisíc korun českých),

     b) kauci na kupní cenu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých),

     c) tři kola nabídkového řízení,

     d) minimální navýšení nabídkové ceny v rámci jednoho kola výběrového řízení na 
částku 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),

     e) komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: 
předseda: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, pověřený řízením 
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resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, 
člen: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, 
pověřená řízením resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky,
člen: Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
náhradník:  Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého 
majetku
náhradník: Ing. Drahomír Nesvadba, odbor školství, mládeže tělovýchovy a sportu

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění 
záměrů prodejů na úřední desce Libereckého kraje.

Termín: 30. 06. 2018


