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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2017

Pořadí jednání č. 69
Majetkoprávní operace – koupě

a)      pozemku v k.ú. Daliměřice
b)      kupní smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) s koupí p.p.č. 851/1 o výměře 10572 m2, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a 
rekreační plocha, nacházející se v k.ú. Daliměřice, obec Turnov, evidovaným na listu 
vlastnictví č. 5553 u Katastrálního pracoviště Semily, společně s ČR – Hasičským 
záchranným sborem Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07 Liberec III –
Jeřáb, IČO 70888744, do spoluvlastnictví, a to každý ideálním spoluvlastnickým 
podílem ve výši  1, a to každý za kupní cenu ve výši 1 stanovené znaleckým posudkem č. 
1602-01/2017 ze dne 17. 1. 2017, vypracovaným Ing. Jitkou Faktorovou, resp. za kupní 
cenu ve výši 1.586.595 Kč (slovy: jeden milión pět set osmdesát šest tisíc pět set 
devadesát pět korun českých), od '''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''', a to za 
předpokladu změny územního plánu umožňujícího realizaci projektu „Integrovaného 
výjezdového centra v Turnově“ a zpracování studie proveditelnosti projektu se 
zohledněním existujících inženýrských sítí na p.p.č. 851/1 v k.ú. Daliměřice,

b) se svěřením ideálního spoluvlastnického podílu nemovité věci k hospodaření 
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČO 46744991, a to ke dni právních 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním 
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,

a  u k l á d á

1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, po splnění podmínek uvedených v 
usnesení:

     a) předložit návrh na koupi nemovité věci k projednání Zastupitelstvu Libereckého 
kraje,

Termín: 31. 12. 2017

     b) předložit návrh kupní smlouvy k projednání Radě Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2017

2) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého 
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnické 
záchranné službě Libereckého kraje.

Termín: 30. 04. 2018


