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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 84
Majetkoprávní operace  - záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

a) záměr prodeje nemovitého majetku ve správě Střední školy strojní, stavební a dopravní, 
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkové organizace, se sídlem Truhlářská 360/3, 
Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec, IČO 00526517, a to: p.p.č. 802/1 o výměře 
564 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Liberec XVII – Kateřinky, 
č.p. 165, jiná stavba, p.p.č. 802/2 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 803 o výměře 357 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba    Liberec XVII – Kateřinky, č.p. 166, jiná stavba, p.p.č. 
804 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 
stavba, p.p.č. 805 o výměře 400 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 806 o výměře 1007 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, p.p.č. 807/1 o výměře 1819 
m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 807/2 o výměře 245 m2, ostatní 
plocha, způsob využití manipulační plocha, nacházejících se v k.ú. Kateřinky u Liberce, 
obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 210 u Katastrálního pracoviště Liberec, 
včetně vodního díla (jezu) na vodním toku Černá Nisa, nacházejícího se na p.p.č. 2240/3 
v k.ú. Ruprechtice dle geometrického plánu č. 2494-19/2014 ze dne 19. 3. 2014 a p.p.č. 
818/3 v k.ú. Kateřinky u Liberce dle geometrického plánu č. 505-19/2014 ze dne 19. 3. 
2014, za minimální prodejní cenu ve výši 6.863.300 Kč (slovy: šest milionů osm set 
šedesát tři tisíc tři sta korun českých),

b) kauci na kupní cenu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto 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

a  u k l á d á

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

Termín: 30. 06. 2017


