5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.03.2018
Pořadí jednání č. 92
Majetkoprávní operace – prodej
1. a) pozemků v k.ú. Minkovice
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem částí p.p.č. 523, nově označených jako p.p.č. 523/2 o výměře 2 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, a p.p.č. 523/3 o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 859-127/2016 ze dne 20. 7.
2016, nacházející se v k.ú. Minkovice, obec Šimonovice, a evidované na listu vlastnictví
č. 105 u Katastrálního pracoviště Liberec, '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''''' '''
'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 6.000 Kč
(slovy: šest tisíc korun českých), na předmětných pozemcích se nachází oplocení
pozemku p.č. 242/1 ve vlastnictví kupujících,
2. s prodejem části p.p.č. 791 o výměře 33 m2, nově označené jako p.p.č. 791/2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 333-104/2017 ze
dne 12. 12. 2017 nacházející se v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, a
evidované na listu vlastnictví č. 488 u Katastrálního pracoviště Liberec, ''''''''''''''''''''' '''''''''
''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''' '''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 4.950 Kč (slovy: čtyři tisíce devět set padesát korun
českých), k rozšíření rekreační plochy u RD ve vlastnictví kupujících,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1680/2018 mezi Libereckým krajem a
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1681/2018 mezi Libereckým krajem a
'''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje:

2)

a)

předložit návrhy na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 27. 03. 2018
zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2018
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2019
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