KARLOVARSKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE – VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KARLOVARSKÉHO KRAJE
  

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 88, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika

IČ: 70891168,  DIČ: CZ - 70891168  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary, č.ú.:  27-5622800267/0100

Tel./Fax:  35 3502 111, http//: www.kr-karlovarsky.cz" www.kr-karlovarsky.cz, E-mail: posta_kraj@kvary.cz

Zápis 
z  5. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
konaného dne 30.5.2006 
v kanceláři p. RNDr. Horkého, budova A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88,

Přítomni: 	Ing. Jaroslav Fiala, Ing. Kamil Řezníček, Ing. Jiří Rezek, , Ing. Vojtěch Plachý , Ing. Tibor Dobrovolný, Radomil Havrda, Václav Veselý
 
Omluveni: 	 Ing. Stanislav Dušek 

Neomluveni: Dagmar Strnadová

Hosté: 	 RNDr. Petr Horký, JUDr. Josef Král 	

Jednání zahájil a řídil Ing. Jaroslav Fiala 

přivítal hosty, všechny přítomné, konstatoval, že výbor je usnášeníschopný  a předložil program jednání výboru.  Program jednání  byl schválen.

(hlasování 7,0,0)

Kontrola úkolů
Před  zahájením jednání dle programu byla provedena kontrola úkolů z jednání výboru  dne 28.3.2006.  Zprávu o plnění úkolu podal JUDr. Josef Král, pověřený vedoucí majetkoprávního odboru.  
k  zápisu ze dne 28.3.20006
Majetkoprávní odbor obdržel písemná stanoviska ředitele KSÚS KK ing. Želechovského, Ing. J. Chmelíka (znalce) a manželů Tidrichových (zájemců o koupi) k usnesení výboru ze dne 28.3.2006, na jehož podkladě požádal majetkoprávní odbor ředitele KSÚS KK o prodej pozemku p.p. 530/3 k.ú. Horní Lipina, obec Lipová manželům Tidrichovým za cenu stanovenou znalkyní    p. Helenou Přibilovou. (Cena dle posudku znalce Ing. Chmelíka činí 6 000,- Kč a cena dle znaleckého posudku p. Heleny Přibilové činí 70 090,-Kč).

Výbor nová stanoviska posoudil, své původní stanovisko ze dne 28.3.2006 potvrdil a uložil majetkoprávnímu odboru sdělit řediteli KSÚS KK  opakovaně nabídku předmětných pozemků kraje za cenu 70 090,-Kč to je za cenu stanovenu znalkyní p. Helenou Přibilovou.

Program:

Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 785/2 a část pozemkové parcely č. 810 v k.ú. Hory u Oloví

2.   Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje –    p.p.č. 179/1, část p.p.č. 208/3 a 374/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou
3.   Revokace usnesení č. ZK 51/03/05 ze dne 10.3.05 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku KK do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku KK

4.  Revokace usnesení č. ZK 98/04/05 ze dne 21.4.2005 – Bezúplatný převod nemovitosti v majetku  Karlovarského kraje – p.p.č. 658/6 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé

5.  Revokace usnesení č. ZK 99/04/05 ze dne 21.4.05 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku KK do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku KK

6.  Revokace části usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje v k.ú. Loket

7.   Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nová Role do majetku Karlovarského kraje

8.   Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely   č. 1565/5  v k.ú. Prachomety

9.  Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3969 v k.ú. Sokolov

 10. Revokace usnesení č. ZK 50/03/05 ze dne 10.3.05 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku KK do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nové Sedlo do majetku KK

  11. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje

  12. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela             č. 911/62 v k.ú. Mariánské Lázně

     13. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 1557, včetně budovy č.e. 66 v k.ú. Jáchymov

  14. Opakovaný návrh záměru kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - budova č.p.1898 včetně stavební parcely č. 2985 v k.ú. Kraslice

K bodu 1

K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 


Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části p.p.č. 785/2 o výměře 34 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 175-87/2004 z původní pozemkové parcely č. 785/2 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 785/10 a části p.p.č. 810 o výměře 15 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 810 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 810/2, vše v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví, formou darovací smlouvy mezi Obcí Oloví, se sídlem Hory 42, PSČ 357 07 Oloví, IČ 00259535, zastoupenou panem Vladimírem Opolským, starostou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Obce Oloví do vlastnictví Karlovarského kraje.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Výbor schvaluje-hlasování: (7,0,0)

K bodu 2 

K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí p.p.č. 179/1 o výměře        49 m2, která byla geometrickým plánem č. 66-52/2005 označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 357/10, části p.p.č. 208/3 o výměře 61 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 208/3 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 357/13 a části p.p.č. 374/1 o výměře 5 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 374/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 357/14, vše v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou, formou darovací smlouvy mezi Městem Bečov nad Teplou, se sídlem Náměstí 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČ 00254410, zastoupeným panem Františkem Neuwirthem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Bečov nad Teplou do vlastnictví Karlovarského kraje.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.
    
Výbor schvaluje-hlasování: (7,0,0)



K bodu 3

K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 51/03/05 ze dne 10.3.2005 ve znění

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkových parcel č. 360 o výměře 22.421 m2 v k.ú. Milíře u Rovné a obci Rovná, a p.p.č. 1816 o výměře 4.206 m2 v k.ú. Vranov u Rovné a obci Rovná, vše včetně stavby silnice č. III/21025, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí převodce na straně jedné) a ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem z pověření pak ředitelem Lesního závodu Kladská Ing. Josefem Hruškou (jako budoucí nabyvatel na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje převodu těchto pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 7. 3. 2005 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ČR-Lesy České republiky, s.p. Poté bude sepsáno souhlasné prohlášení.

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 336 o výměře 18.185 m2 v k.ú. Milíře u Rovné a obci Rovná, a p.p.č. 1498 o výměře 119 m2 v k.ú. Hrušková a obci Sokolov, formou souhlasného prohlášení mezi ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem z pověření pak ředitelem Lesního závodu Kladská Ing. Josefem Hruškou (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako nabyvatel na straně druhé) a tím převést předmětnou pozemkovou parcelu z vlastnictví ČR-Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Karlovarského kraje.

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

K bodu 4
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 98/04/05 ze dne 21.4.2005 ve znění

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 658/6 o výměře 532 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé, formou souhlasného prohlášení mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako převodce na straně jedné) a ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem z pověření pak ředitelem Lesního závodu Stříbro Ing. Josefem Kuchařem (jako budoucí nabyvatel na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do …. 2005 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ČR-Lesy České republiky, s.p. 

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

K bodu 5

K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 99/04/05 ze dne 21.4.2005 ve znění

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1648/1 o výměře 8.920 m2 v k.ú. Rudné, p.p.č. 687/4 o výměře 4.999 m2 v k.ú. Ryžovna, p.p.č. 147 o výměře 1.649 m2 v k.ú. Sadov, p.p.č. 1263/1 o výměře 8.345 m2 a p.p.č. 1267 o výměře 6.359 m2 v k.ú. Radošov, formou souhlasného prohlášení mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako převodce na straně jedné) a ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem, z pověření pak ředitelem Lesního závodu Horní Blatná Ing. Janem Neumanem (jako nabyvatel na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do …. 2005 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ČR-Lesy České republiky, s.p. 

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 424/10 o výměře 189 m2 v k.ú. Loket, formou souhlasného prohlášení mezi ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem, z pověření pak ředitelem Lesního závodu Horní Blatná Ing. Janem Neumanem (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako nabyvatel na straně druhé) a tím převést předmětnou pozemkovou parcelu z vlastnictví ČR-Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Karlovarského kraje.

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

K bodu 6
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 


Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 ve znění

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 424/6, 

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 370/3 - celkem o výměře 476 m2, v k.ú. a obci Sokolov

   Zbývající část usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 se nemění.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 424/13,         

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely              č. 370/6 - celkem o výměře 489 m2, v k.ú. a obci Loket  

Zbývající část usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 se nemění.      

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

K bodu 7
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 975 díl „c“ o výměře 4 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 348-1056/2005 a sloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/2 , části pozemkové parcely č. 975 díl „i“ o výměře 88 m2, který byl oddělen  stejným geometrickým plánem a přisloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/3, části pozemkové parcely č. 984/1 díl „d“ o výměře 1 m2, který byl oddělen stejným geometrickým plánem a  přisloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/2, části pozemkové parcely č. 984/1 díl „j“ o výměře 5 m2, který byl oddělen stejným geometrickým plánem a přisloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/3 a části pozemkové parcely č. 984/1 díl „l“ o výměře 81 m2, který byl oddělen stejným geometrickým plánem a přisloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 984/3, vše v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role , IČ 00254819 zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role.
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části stavební parcely č. 49/1 díl „a“ o výměře 12 m2 , který byl oddělen geometrickým plánem č. 348-1056/2005 a přisloučen do původní pozemkové parcely č. 975, která byla stejným geometrickým plánem označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 975/1 a části stavební parcely č. 49/1 díl „b“ o výměře  133 m2 , který byl stejným geometrickým plánem přisloučen do původní pozemkové parcely č. 984/1, vše  v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role,  formou darovací smlouvy mezi Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role, IČ 00254819, zastoupeným  starostou města panem Václavem Heřmanem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Nová Role do vlastnictví Karlovarského kraje.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětných  darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv.

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

K bodu 8
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 1565/5 díl „a“ o výměře 123 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 104-90/2005 z původní pozemkové parcely č. 1565/5 a označena jako její díl „a“, vše v k.ú. Prachomety a obci Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Pavlem Černickým, trvale bytem  Sídliště č.p. 441, PSČ 364 01 Toužim (jako kupující na straně druhé), za cenu  45,- Kč/m2, tj. 5.535,-Kč + 2.309,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 7.844,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Pavla Černického.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Výbor schvaluje hlasování: (6,1,0)

Výbor uložil majetkoprávnímu odboru doporučit KSÚS KK  v podobných případech neřešit prodej nemovitostí  pouze na základě žádostí jednotlivých žadatelů. Výbor doporučuje připravovat návrh prodeje i sousedícím vlastníkům ( např. st.parcela č.2/3 k.ú. Prachomety, obec Toužim - manželům Trčíkovým a dalším vlastníkům). Pokud by nebylo možné sjednat prodej pro nezájem sousedících vlastníků, řešit užívání navazujících nemovitostí pronájmem nemovitého majetku kraje.

K bodu 9
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 3969 o výměře 578 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 2126-1249/2006 z původní pozemkové parcely č. 3969 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 3969/12, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a paní Petrou Schönerovou, trvale bytem  Horní Pochlovice 10, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří a panem Martinem Rudolfem, trvale bytem Čs. Lesů 757, PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za cenu 972,37 Kč/m2, tj. 562.030,-Kč + 1.800,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 4.492,50Kč za vyhotovení geometrického plánu tj. celkem 568.322,50,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Petry Schönerové a pana Martina Rudolfa. Spoluvlastnické podíly obou spoluvlastníků budou rovné. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Výbor schvaluje hlasování: (6,1,0)

K bodu 10
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 50/03/05 ze dne 10.3.2005 ve znění

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod části p.p.č. 1313/1 díl „a“ o výměře 52 m2, části p.p.č. 1313/1 díl „c“ o výměře 852 m2, pozemkových parcel č.1313/4 o výměře 708 m2, č. 1313/5 o výměře 281 m2, č. 1313/6 o výměře 620 m2, č. 1368 o výměře 67m2, č. 1389/4 o výměře 553 m2 a č. 1310/5 o výměře 470 m2, vše pro k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obec Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, IČ 00 25 95 27, zastoupeným starostou Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat tyto pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do ...... 2005 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo.

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 656 díl „d“ o výměře 30 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, IČ 00 25 95 27, zastoupeným starostou Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětnou pozemkovou parcelu z vlastnictví Města Nové Sedlo do vlastnictví Karlovarského kraje.

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

K bodu 11
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 49 m2 , která byla oddělena  geometrickým plánem č. 458-2586/2005  a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/7, části pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 852 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/8, části pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 708 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/9, části pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 281 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/10, části pozemkové parcely č.1313/1 díl „a“ o výměře 438 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a přisloužena do nově vzniklé pozemkové parcely označené jako p.p.č. 1313/11, části pozemkové parcely č. 1368 díl „b“ o výměře 182 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a přisloužena do nově vzniklé pozemkové parcely označené jako p.p.č. 1313/11, části pozemkové parcely č. 1315 o výměře 346 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1315/3, části pozemkové parcely č. 1313/1 díl „e“ o výměře 53 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a přisloužena do pozemkové parcely č.1368, části pozemkové parcely č. 1368 díl „f“ o výměře 14 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a přisloužena do pozemkové parcely č. 1368, části pozemkové parcely č. 1389 o výměře 207 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1389/6 a části pozemkové parcely č. 1310/1 o výměře 470 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 296-2586/98 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1310/5, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČ 259527, zastoupeným starostou panem Ing. Davidem Cervanem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 656 o výměře 28 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 458-2586/2005 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 656/3  v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo,  formou darovací smlouvy mezi Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČ 259527, zastoupeným  starostou panem Ing. Davidem Cervanem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Města Nové Sedlo do vlastnictví Karlovarského kraje.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětných  darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv.

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

K bodu 12
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej pozemkové parcely č. 911/62 o výměře 315 m2 , v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Středním odborným učilištěm Mariánské Lázně (jako prodávající na straně jedné) a Majetkovou, správní a delimitační unií odborových svazů, se sídlem  nám. Winstona Churchilla 2, PSČ 113 59 Praha 3, IČ 00469483, zastoupenou panem Mgr. Jiřím Komendou, předsedou představenstva a panem JUDr. Vladimírem Kubincem, místopředsedou představenstva (jako kupující na straně druhé), za cenu  800,- Kč/m2, tj. 252.000,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu  na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Středního odborného učiliště Mariánské Lázně realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Výbor předložený návrh neschválil a uložil majetkoprávnímu odboru ještě jednou projednat navržený prodej nemovitostí v Mariánských  Lázních s vedoucí odboru školství po opakované konzultaci s ředitelem SOU Mariánské Lázně.




K bodu 13
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej stavební parcely č. 1557 o výměře 107 m2 , včetně budovy s č.e. 66 umístěné na stavební parcele č. 1557 v k.ú. a obci Jáchymov, okres Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Ústavem sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské (jako prodávající na straně jedné) a manželi Pavlem a Lucií Vítkovými, trvale bytem Jáchymov, Mariánská 65E, PSČ 363 01 Ostrov (jako kupující na straně druhé), za cenu  ve výši 220.000,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto stavební parcelu  na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Vítkových.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Výbor schvaluje hlasování: (6,1,0)


K bodu 14
     
K tomuto bodu Výbor přijal usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod budovy č.p. 1898 na stavební parcele č. 2985, včetně stavební parcely č. 2985 o výměře 591 m2, vše v k.ú. a obci Kraslice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako darující na straně jedné) a Městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, PSČ 358 20 Kraslice, IČ 259438, zastoupeným starostou města panem Lubomírem Zachem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést tyto nemovitosti na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Kraslice

Výbor předložený návrh neschválil a uložil majetkoprávnímu odboru projednat s vedením města Kraslice možnost směny objektu kraje č.p. 1898 včetně stavební parcely č. 2985  navrženého k bezúplatnému převodu za objekt školy v Kraslicích, která je ve vlastnictví města č.p. 1093 včetně stavební parcely č. 1264 a pozemkové parcely č. 3146/1 a kraj je nájemcem tohoto objektu. Výbor též doporučil majetkoprávnímu odboru projednat s nájemcem objektu č.p. 1898 na stavební parcele č. 2985 jeho případnou koupi. Majetkoprávní odbor podá výboru zprávu o provedených jednáních na příštím zasedání výboru.

Zapsal: JUDr. Josef Král	………………………………

Ing. Jaroslav Fiala, CSc.                           ………………………………
předseda výboru


Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

