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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 77
Majetkoprávní operace – koupě:

1. a) pozemku v k.ú. Levínská Olešnice (FAMA 2016/09/015)
     b) kupní smlouva

2. a) pozemku v k.ú.  Hrabačov (FAMA 2016/09/045)
     b) kupní smlouva

3. a) pozemku v k.ú.  Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2016/09/051)
     b) kupní smlouva

4. a) pozemku v k.ú.  Mníšek u Liberce (FAMA 2016/09/086)
     b) kupní smlouva

5. a) pozemku v k.ú.  Chlum u Dubé (FAMA 2016/10/021)
     b) kupní smlouva

6. a) pozemků v k.ú.  Martinice v Krkonoších (FAMA 2016/10/099)
     b) kupní smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. a) s koupí  p.p.č. 1441/7 o výměře 70 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v 
katastrálním území Levínská Olešnice, obci Levínská Olešnice, evidovaném na listu 
vlastnictví č. 475 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Semily, od státního podniku Lesy České republiky, se sídlem Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 3.150 Kč (slovy: tři tisíce sto padesát korun 
českých), jedná se o cenu dle znaleckého posudku, cena bude refundována. 
Pozemek je zastavěny tělesem silnice III/2931,

     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, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Semily,

2. a) s koupí ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na p.p.č. 735/4 o výměře 
66 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Hrabačov, obci Jilemnice, 
evidovaném na listu vlastnictví č. 871 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Semily, '''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''', za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 825 Kč (slovy: osm set dvacet pět korun 
českých), jedná se o výkup pozemku pod silnicí II. tř., za státem refundovanou 
cenu,

     b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Semily,

3. a) s koupí p.p.č. 171/8 o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území 
Kunratice u Frýdlantu, obci Kunratice, evidovaném na listu vlastnictví č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, od obce 
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Kunratice, se sídlem Kunratice 158, 464 01 Kunratice, IČO 46744967, za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 480 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát korun českých), 
zastavěno při Rekonstrukci silnic III/0353 a III/0357, cena nebude refundována,

     b) se svěřením takto nabyté nemovité věci 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 vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Frýdlant,

4. a) s koupí p.p.č. 1092/18 o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území 
Mníšek u Liberce, obci Mníšek, evidovaném na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního 
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od obce Mníšek, se sídlem 
Oldřichovská 185, 463 31 Mníšek, IČO 00263001, za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 600 Kč (slovy: šest set korun českých), jedná se o pozemek zastavěný 
silnicí č. III/2907 Fojtka- rozšíření silnice, cena nebude refundována,

     b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec,

5. a) s koupí:
- části st.p.č. 108 o výměře 82 m2, nově označené jako p.p.č. 2037, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 252-31/2016 ze dne 27. 5. 
2016, v katastrálním území Chlum u Dubé, obci Chlum, evidované na listu 
vlastnictví č. 78 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště 
Česká Lípa, ''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' '''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.280 Kč (slovy: 
tři tisíce dvě stě osmdesát korun českých), jedná se o výkup pozemku pod silnicí III. 
tř., za státem refundovanou cenu,

     b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Česká Lípa,

6. a) s koupí
- části p.p.č. 442/1 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 442/3, zahrada,
- části p.p.č. 473/1 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 473/6, vodní plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 471-154/2013 ze dne 1. 10. 2013, v 
katastrálním území Martinice v Krkonoších, obci Martinice v Krkonoších, 
evidovaných na listu vlastnictví č. 264 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Semily, ''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''' '''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' 
'''''''''''''' '''''''''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' 
'''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''' 
'''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' 
'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''' ''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''' 
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''', za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve 
výši 100 Kč (slovy: sto korun českých), cena nebude refundována.  Předmětné části 
pozemků jsou dotčené rekonstrukcí mostu ev.č. 293-004,
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     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, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Semily,

s c h v a l u j e

1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/189/2017 mezi Libereckým krajem a státním 
podnikem Lesy České republiky,

2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/208/2017 mezi Libereckým krajem a 
Františkem Hubařem,

3. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/194/2017 mezi Libereckým krajem a obcí 
Kunratice,

4. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/191/2017 mezi Libereckým krajem a obcí 
Mníšek,

5. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/206/2017 mezi Libereckým krajem a 
Milošem Steklým a Alenou Steklou,

6. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/201/2017 mezi Libereckým krajem a                        
Ing. Dřevojánkem, Dřevojánkovou Hanou a Kuříkovou Hanou,

a  u k l á d á

1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana:

     a) předložit návrhy na koupě pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 28. 02. 2017

     b) po schválení koupí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení 
smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2017

2) Marku Pieterovi náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na 
změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic 
Libereckého kraje.

Termín: 30. 04. 2018


