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5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.03.2018

Pořadí jednání č. 94
Majetkoprávní operace – přijetí daru

a)      pozemku a věšadlového mostu v k.ú. Bystrá nad Jizerou
b)      darovací smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) s přijetím daru:
•  věšadlového mostu nacházejícího se v katastrálním území Bystrá nad Jizerou, obci 

Bystrá nad Jizerou, kulturní památky evidované v památkovém katalogu pod 
rejstříkovým číslem 32419/6-2515, 

•  části p.p.č. 1184/5 o výměře 3 m2, nově označené jako p.p.č. 1184/7, ostatní plocha, 
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 197-83/2016 ze dne 
3. 10. 2016, nacházející se v katastrálním území Bystrá nad Jizerou, obci Bystrá nad 
Jizerou, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrálního pracoviště Semily,

od obce Bystrá nad Jizerou, se sídlem Bystrá nad Jizerou 14, 513 01 Semily, IČO 
00275654,

b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci 
Muzeum Českého ráje v Turnově, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804, 
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

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1679/2018 mezi Libereckým krajem a obcí 
Bystrá nad Jizerou

a  u k l á d á

1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyně hejtmana kraje:

     a) předložit návrh na přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 27. 03. 2018

     b) předložit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení 
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2018

2) Květě Vinklátové, člence rady kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na 
změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum Českého ráje v 
Turnově, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804.

Termín: 31. 10. 2018


