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6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.03.2018

Pořadí jednání č. 86
Majetkoprávní operace – záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Mařenice a k.ú. Naděje

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

a) záměr prodeje nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením Mařenice, č.p. 204, 471 56 Mařenice, IČ 48282944, a to:
- st.p.č. 228/1 o výměře 1956 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
   v obci Mařenice, č.p. 204, bydlení,
- st.p.č. 228/2 o výměře 271 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba                             
  v obci Mařenice, č.p. 241, bydlení,
- p.p.č. 791 o výměře 183 m2, trvalý travní porost,
- p.p.č. 794 o výměře 590 m2, trvalý travní porost,
- p.p.č. 795 o výměře 417 m2, vodní plocha,
- p.p.č. 796 o výměře 4481 m2, zahrada,
- p.p.č. 802 o výměře 928 m2, zahrada,
- p.p.č. 815/4 o výměře 583 m2, trvalý travní porost,
- p.p.č. 815/8, o výměře 22 m2, trvalý travní porost,
- p.p.č. 2006 o výměře 158 m2, trvalý travní porost, 
nacházejících se v k.ú. Mařenice, obci Mařenice, evidovaných na listu vlastnictví č. 103 
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, a dále 
- p.p.č. 660/4 o výměře 750 m2, trvalý travní porost, 
nacházející se v k.ú. Naděje, obci Cvikov, evidované na listu vlastnictví č. 1167 u 
Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za minimální prodejní cenu ve výši 4.900.000 Kč (slovy: čtyři miliony devět set tisíc 
korun českých), s tím, že k st.p.č. 228/1 o výměře 1956 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba v obci Mařenice, č.p. 204, bydlení, st.p.č. 228/2 o výměře 271 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v obci Mařenice, č.p. 241, 
bydlení, bude zřízena služebnost spočívající v povinnosti každého vlastníka se zdržet 
poskytování pobytových služeb sociální péče, a to jak osobně, tak prostřednictvím třetích 
osob, kdy služebnost bude zřízena na dobu určitou, a to do 30. 11. 2035 a v případě 
porušení tohoto omezení bude stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z kupní ceny 
předmětu převodu za každý den provozování pobytové služby sociální péče,

b) kauci na kupní cenu ve výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých),

c) pět kol 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. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Libereckého kraje, pověřený řízením 
resortu sociálních věcí,
člen: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, pověřená 
řízením resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky,
člen: Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
náhradník:  Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého 
majetku,
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náhradník: Ing. Andrea Klimečková, finanční referent odboru sociálních věcí

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. 2018


