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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 80
Majetkoprávní operace – budoucí koupě:

a)      pozemku v k.ú. Kamenický Šenov
b)      smlouva o podmínkách realizace stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) s budoucí koupí
části p.p.č. 2764/2 o předpokládané výměře 56 m2, vodní plocha, v katastrálním území 
Kamenický Šenov, obci Kamenický Šenov, evidovaném na listu vlastnictví č. 1155 u 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od ČR -
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 
70889988, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně ve výši ceny 
obvyklé, nejpozději do 30. 11. 2018,

b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Střední 
uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, p.o. a to ke dni 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,

s c h v a l u j e

a) právo k provedení stavby "Centrum odborného vzdělávání SUPŠS Kamenický Šenov“ na 
p.p.č. 2764/2 o předpokládané výměře 56 m2, vodní plocha, v katastrálním území 
Kamenický Šenov, obci Kamenický Šenov, evidovaném na listu vlastnictví č. 1155 u 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, s ČR -
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 
70889988; jedná se o trvalý zábor pozemku,

b) předložený návrh smlouvy o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním 
vypořádáním číslo OLP/219/2017 mezi Libereckým krajem a Povodím Ohře, státním 
podnikem,

a  u k l á d á

Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje:

     a) předložit návrh na budoucí koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého 
kraje,

Termín: 28. 02. 2017

     b) zajistit po schválení budoucí koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje 
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.

Termín: 31. 12. 2017


