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 
ze  9. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 14.11.2006 v  budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88, kancelář RNDr. Horkého, 3. patro 

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

Neomluveni: ---

Hosté: 	 RNDr. Petr Horký, PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja 	

Jednání zahájil a řídil Ing. Jaroslav Fiala, CSc. 

Přivítal všechny přítomné, hosty, konstatoval, že výbor je usnášeníschopný a předložil návrh programu jednání výboru.  Program jednání  byl schválen.

(hlasování 7,0,0)

Program:

Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou

2.  Úplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje – pozemkové  parcely  č. 1383/2 a  
     1383/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte  

3.  Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1224 v k.ú. Karlovy Vary

4.  Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 29 v k.ú. Olšová Vrata

5.	Změna smluvních podmínek Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 12. 2. 2004 uzavřené se společností BAU-STAV, společnost s ručením omezeným

6.  Návrh termínů jednání výboru pro r. 2007 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 

K bodu 1

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 6 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 473-25/2006 z původní pozemkové parcely č. 3179/12 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. 807/2, vše v k.ú. a obci Bečov nad Teplou, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Miroslavem Dobiášem, trvale bytem  Fučíkova 272, PSČ 364 61 Teplá (jako kupující na straně druhé), za cenu 51,66Kč/m2, tj. 310,-Kč + 2.100,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 2.410,-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 Miroslava Dobiáše.

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: (7,0,0)


K bodu 2

Materiál stažen z jednání do vyjasnění způsobu nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje


K bodu 3

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu č.p. 1224 na st.p.č. 1949, st.p.č. 1949 o výměře 513 m2, p.p.č. 1948/1 o výměře 1344 m2, vše v k.ú. a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, se sídlem Poděbradská 1247/2, 360 01  Karlovy Vary, IČ 00669709 (jako prodávající na straně jedné), a společností TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby, se sídlem Vančurova 9, Karlovy Vary, IČ 405 23 284 (jako kupující na straně druhé), za cenu 25.400.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby.


V diskusi někteří členové výboru vznesli připomínku ke koncepci prodeje uvedených nemovitostí a k výši nabízené kupní ceny, kterou by šlo větší prezentací záměru prodeje zvýšit. 

Výbor schvaluje hlasování: (5,0,2)


K bodu 4

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu č.p. 29 na st.p.č. 216, st.p.č. 216 o výměře 298 m2, p.p.č. 213 o výměře 972 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Domem dětí a mládeže, se sídlem Čankovská 9, 360 05 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné), a Janem Šamirem, bytem 1583/4, 360 01  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.020.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Jana Šamira.








Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

/Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, § 10 Základ daně „Základem daně z převodu nemovitostí je…“ písmeno f/ „cena sjednaná, jde-li o převod nemovitostí z vlastnictví územního samosprávného celku“/.

K bodu 5

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit změnu smluvních podmínek Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 12. 2. 2004, uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako budoucí prodávající na straně jedné), a společností BAU-STAV, společnost s ručením omezeným, se sídlem V Aleji 264/2, 360 06  Karlovy Vary, IČ 14705877, dle návrhu.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit znění kupní smlouvy se společností 
BAU-STAV, společnost s ručením omezeným, se sídlem V Aleji 264/2, 360 06  Karlovy Vary, IČ 14705877, dle návrhu

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

K bodu 6

	Schvaluje termíny jednání výboru v roce 2007


  9. 1. 2007
  6. 2. 2007
20. 3. 2007
15. 5. 2007
26. 6. 2007
28. 8. 2007
 9.10. 2007
13.11. 2007

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)


Ing. Jaroslav Fiala, CS.  ………………………………

Zapsal: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja	………………………………


Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

