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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2017

Pořadí jednání č. 70
Majetkoprávní operace – prodeje

1. a) pozemku v k.ú. Oldřichov v Hájích
     b) kupní smlouva

2. a) pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
     b) kupní smlouva

3. a) pozemku v k.ú. Lindava
     b) kupní smlouva

4. a) pozemku v k.ú. Libštát
     b) kupní smlouva

5. a) energetického zařízení v k.ú. Frýdlant
     b) kupní smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. s prodejem části p.p.č. 1985/2 o výměře 6 m2, nově označené jako p.p.č. 1985/9, ostatní 
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 799-95/2016 ze 
dne 12. 5. 2016, nacházející se v k.ú. Oldřichov v Hájích, obec Oldřichov v Hájích, a 
evidované na listu vlastnictví č. 253 u Katastrálního pracoviště Liberec, '''''''''''''' '''''''''''''''''' 
'''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 2.100 Kč (slovy: dva tisíce sto 
korun českých), na pozemku se nachází oplocení,

2. s prodejem části p.p.č. 1776/1 o výměře 10 m2, nově označené jako st.p.č. 664, 
zastavěná plocha a nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 252-72/2016 ze dne 9. 9. 
2016, nacházející se v k.ú. Jindřichov nad Nisou, obec Lučany nad Nisou, a evidované 
na listu vlastnictví č. 623 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, '''''''''''''''''''''' '''''''''' 
'''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''' ''''''''''' ''''''''''''''''''' '''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''''', za 
kupní cenu ve výši 7.000 Kč (slovy: sedm tisíc korun českých), na pozemku se nachází 
část rodinného domu ve vlastnictví kupujících,

3. s prodejem části p.p.č. 2266/1 o výměře 218 m2, nově označené jako p.p.č. 2266/5, 
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 553-
26/2016 ze dne 29. 3. 2016, nacházející se v k.ú. Lindava, obec Cvikov, a evidované na 
listu vlastnictví č. 303 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' 
''''''''''''' ''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 32.700 Kč (slovy: třicet dva tisíc sedm set korun 
českých), za účelem dokončení oplocení,

4. s prodejem p.p.č. 2299/9 o výměře 1300 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, nacházející se v k.ú. Libštát, obec Libštát, a evidované na listu vlastnictví č. 
362 u Katastrálního pracoviště Semily, státnímu podniku Lesy České republiky, se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 
42196451, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 6507-092/2016 ze dne 10. 4. 2016 
ve výši 130.650 Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc šest set padesát korun českých), uvedený 
pozemek je využíván jako přístupová cesta na přilehlé lesní pozemky,

5. s prodejem energetického zařízení, resp. dvou skříňových rozvaděčů 22 kV, odpínače 
typu RS 06 - 1. TS 2012 U hřiště a 2. TS 456 Lesy (dále jen „energetické zařízení“), 
umístěných v budově bez čp/če, obč. vyb., která je součástí p.p.č. 3097/8, nacházející v 
k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, evidované na listu vlastnictví č. 927 (dále jen „nemovitost“) 
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u Katastrálního pracoviště Frýdlant, korporaci ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 61.900 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc devět set korun českých) bez DPH s 
tím, že Liberecký kraj ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  IČ 24729035 zřizuje za úplatu ve výši 10.000 Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) bez DPH věcné břemeno, resp. osobní služebnost spočívající 
ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy omezující každého vlastníka 
nemovitosti, k níž je věcné břemeno, resp. služebnost zřízena, a jež spočívá v právu ČEZ 
Distribuce, a.s. jako provozovatele distribuční soustavy umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat energetické zařízení nacházející se v nemovitosti, a jež spočívá i v 
povinnosti vlastníka nemovitosti toto právo ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. strpět,

s c h v a l u j e

1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1552/2017 mezi Libereckým krajem a 
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''

2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1551/2017 mezi Libereckým krajem a 
''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''' '' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''

3. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1550/2017 mezi Libereckým krajem a 
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''

4. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1549/2017 mezi Libereckým krajem a 
státním podnikem Lesy České republiky

5. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1548/2017 mezi Libereckým krajem a 
společnosti ČEZ Distribuce a.s.

a  u k l á d á

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

     a) předložit návrhy na prodej pozemků a energetického zařízení k projednání 
Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 30. 05. 2017

     b) zajistit po schválení prodeje pozemků a energetického zařízení Zastupitelstvem 
Libereckého kraje předložení kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi 
Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2017

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

Termín: 30. 04. 2018

3) Mgr. Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje 
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola 
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01 
Frýdlant, IČ 00082554.

Termín: 31. 10. 2017


