5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.03.2018
Pořadí jednání č. 95
Majetkoprávní operace – převod správy
příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

nemovitého

majetku

kraje

mezi

Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s ukončením správy nemovitého majetku: části p.p.č. 2582/93 o výměře 6 m2, nově
označené jako p.p.č. 2582/139, ostatní plocha, způsob využítí jiná plocha, vymezené
geometrickým plánem č. 571-82/2016, nacházející se v k.ú. Benešov u Semil, obci
Benešov u Semil, evidované na listu vlastnictví č. 290 Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Semily, ve správě příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
b)

se svěřením nemovitého majetku k hospodaření: části p.p.č. 2582/93 o výměře 6 m2,
nově označené jako p.p.č. 2582/139, ostatní plocha, způsob využítí jiná plocha,
vymezené geometrickým plánem č. 571-82/2016, nacházející se v k.ú. Benešov u Semil,
obci Benešov u Semil, evidované na listu vlastnictví č. 290 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, do správy příspěvkové organizace
Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o., se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO
00085804

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, předložit návrh na ukončení
správy a nového svěření nemovitého majetku k hospodaření k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2)

3)

Termín: 27. 03. 2018
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI
– Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
Termín: 30. 04. 2019
Květě Vinklátové, člence rady kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na
změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum Českého ráje v
Turnově, p.o., se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804.
Termín: 31. 10. 2018
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