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6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.04.2017

Pořadí jednání č. 150
Majetkoprávní operace – směna:

1. a) pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
     b) směnná smlouva

2. a) pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/081)
     b) směnná smlouva

3. a) pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/82)
     b) směnná smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. a) se směnou pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Domov Sluneční 
dvůr, příspěvková organizace, se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936, a 
to: části p.p.č. 633/1 o výměře 455 m2, nově označené jako p.p.č. 633/9, části p.p.č. 
633/2 o výměře 42 m2, nově označené jako p.p.č. 633/11, části p.p.č. 633/2 o 
výměře 24 m2, nově označené jako p.p.č. 633/12, vše ostatní plocha, jiná plocha, 
vymezených geometrickým plánem č. 652-63/2016 ze dne 11. 10. 2016, 
nacházejících se v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, evidovaných listu 
vlastnictví č. 121 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, účetní cena pozemků činí 
částku 9.122,53 Kč (slovy: devět tisíc sto dvacet dva korun českých padesát tři 
haléřů), 
za pozemek ve vlastnictví obce Jestřebí, se sídlem č.p. 142, 47161 Jestřebí, IČO 
00260878, a to: části p.p.č. 623/1 o výměře 482 m2, nově označené jako p.p.č. 
623/6, ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 652-63/2016 
ze dne 11. 10. 2016, nacházející se v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, 
evidované listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, účetní cena 
pozemku činí částku 16.870 Kč (slovy: šestnáct tisíc osm set sedmdesát korun 
českých), směna bude provedena bez doplatku,

     b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci 
Domov Sluneční dvůr, se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936, a to ke 
dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u 
Katastrálního pracoviště Česká Lípa,

2. a) se směnou pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy 
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 
460 06 Liberec, a to: části p.p.č. 1393/1 o výměře 409 m2, nově označené jako 
p.p.č. 1393/9, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým 
plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházející se v k.ú. Stará Ves u 
Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidované listu vlastnictví č. 84 u 
Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemku činí částku 16.360 Kč (slovy: 
šestnáct tisíc tři sta šedesát korun českých),
za pozemky ve vlastnictví ''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''' ''' '''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''' '''''''''''' '''''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''', a to: části p.p.č. 101/1 o výměře 
102 m2, nově označené jako p.p.č. 101/8, travní porost, a části p.p.č. 101/3 o 
výměře 389 m2, nově označené jako p.p.č. 101/7, lesní pozemek, vymezených 
geometrickým plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházejících se v k.ú. 
Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidovaných listu 
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vlastnictví č. 92 u Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemků činí částku 
19.640 Kč (slovy: devatenáct tisíc šest set čtyřicet korun českých), směna bude 
provedena s doplatkem, Liberecký kraj doplatí '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' částku ve 
výši 3.280 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě osmdesát korun českých),

     b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec 6, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily,

3. a) se směnou pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy 
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 
460 06 Liberec, a to: části p.p.č. 1393/1 o výměře 120 m2, nově označené jako 
p.p.č. 1393/8, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým 
plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházející se v k.ú. Stará Ves u 
Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, a evidované listu vlastnictví č. 84 
u Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemku činí částku 4.800 Kč (slovy: čtyři 
tisíce osm set korun českých),
za pozemky ve vlastnictví ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''', a 
to: části p.p.č. 82/1 o výměře 85 m2, nově označené jako p.p.č. 82/4, lesní pozemek, 
a části p.p.č. 82/2 o výměře 380 m2, nově označené jako p.p.č. 82/5, lesní pozemek, 
vymezených geometrickým plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, 
nacházejících se v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, 
a evidovaných listu vlastnictví č. 127  Katastrálního pracoviště Semily, cena 
pozemků činí částku 18.600 Kč (slovy: osmnáct tisíc šest set korun českých), směna 
bude provedena s doplatkem, Liberecký kraj doplatí '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' částku ve 
výši 13.800 Kč (slovy: třináct tisíc osm set korun českých),

     b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec 6, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily,

s c h v a l u j e

1. předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/918/2017 uzavřené mezi Libereckým 
krajem a obcí Jestřebí,

2. předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/919/2017 uzavřené mezi Libereckým 
krajem a '''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''' '' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''',

3. předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/920/2017 uzavřené mezi Libereckým 
krajem a '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''',

a  u k l á d á

1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje

     a) předložit návrh na směnu pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 25. 04. 2017

     b) zajistit po schválení směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení 
směnných smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2017

2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje 
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Sluneční dvůr, 
se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936,
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Termín: 31. 10. 2017

3) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh 
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic 
Libereckého kraje.

Termín: 30. 04. 2018


