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  1. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 24. 1. 2007 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, Ing. Radomil Havrda, Václav Veselý, Ing. Vojtěch Plachý, Ing. Jiří Rezek, 
 
Omluveni: 	Ing. Tibor Dobrovolný, Dagmar Strnadová, Ing. Stanislav Dušek

Neomluveni: ---

Hosté: 	 RNDr. Petr Horký, Ing. Marek Kukučka 	

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 6,0,0)

Program:

Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 462/2 v k.ú. Dolní Lipina

2.  Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 3204/1
     a 3204/3 v k.ú. Bečov nad Teplou 

3.  Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 6/2 v k.ú.   
     Velichov

4.  Majetkoprávní   vypořádání  stavby  „II/209  Chodov  –  přeložka  silnice  včetně  úpravy   podjezdu         
     ev. č. 209-018“

5.  Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - pozemková  parcela č. 505/5  v  k.ú. 
     Dřenice u Chebu

6.  Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 474 v k.ú. Františkovy Lázně

7.  Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 505/13  v k.ú.  
     Dřenice u Chebu

8.  Majetkoprávní vypořádání stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v  	  Aš



Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 

K bodu 1

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej pozemkové parcely č. 462/2 o výměře 618 m2 , v k.ú. Dolní Lipina a obci Lipová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Petrem Damovským, trvale bytem  K Nemocnici 6, č.p. 781, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 29,93 Kč/m2, tj. 18.500,-Kč + 1.898,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 20.398,-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 pana Petra Damovského.

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: (5,0,1)


K bodu 2

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 3204/1 o výměře cca 15 m2 a části pozemkové parcely č. 3204/3 o výměře cca 23 m2, v k.ú. Bečov nad Teplou, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Českou republikou - Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí kupující na straně druhé) za cenu, která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku a tím převést předmětné nemovitosti z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.


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



Výbor schvaluje hlasování: (5,1,0)


K bodu 3

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 6/2 o výměře cca 80 m2, v k.ú. Velichov,  formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy pro přípravu a realizaci stavby: „Silnice III/22125 v obci Velichov – oprava opěrné zdi pod komunikací“, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi paní Zdeňkou Horskou, trvale bytem Velichov č.p. 32,  PSČ 363 01 Velichov (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí kupující na straně druhé) za cenu, která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku a tím převést předmětnou nemovitost z majetku paní Zdeňky Horské do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.


	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic    Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy pro přípravu a realizaci stavby: „Silnice III/22125 v obci Velichov – oprava opěrné zdi pod komunikací“ a pověřit jej podpisem této smlouvy.



Výbor schvaluje hlasování: (5,0,1)


K bodu 4

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod stavebních objektů SO 103, SO 104, SO 105, SO 303, SO 401, SO 402 a SO 801, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ : 357 35, IČ : 002 59 349, ( jako obdarovaný na straně druhé ), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést uvedené stavební objekty na své úřední desce, tj. do 23.1.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné stavební objekty z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Chodov.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod stavebních objektů SO 201, SO 481, SO 491 a SO 601, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ : 186 00, IČ : 709 94 234, ( jako obdarovaný na straně druhé ), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést uvedené stavební objekty na své úřední desce, tj. do 23.1.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné stavební objekty z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Správy železniční dopravní cesty, s.o..

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod stavebního objektu „vodovodní přípojka a kanalizace k drážnímu domku“, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Českými drahami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ : 110 15, IČ : 709 94 226 ( jako obdarovaný na straně druhé ), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést uvedený stavební objekt na své úřední desce, tj. do 23.1.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětný stavební objekt z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Českých drah, a.s..

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/3 o výměře 34 m2,  č. 1203/4 o výměře 5 m2, č. 1203/5 o výměře 89 m2, č. 1203/6 o výměře 55 m2, č. 1203/7 o výměře 42 m2, č. 1203/8 o výměře 27 m2, č. 1203/9 o výměře 107 m2, č. 1175/6 o výměře 17 m2, č. 1175/5 o výměře 675 m2, č. 1175 díl „x“ o výměře 18 m2, č. 1175 díl „v“ o výměře 9 m2, č. 1175 díl „w“ o výměře 11 m2, č. 1175 díl „l“ o výměře 27 m2, č. 1175 díl „n“ o výměře 21 m2, č. 1175 díl „o“ o výměře 19 m2, č. 1175 díl „p1“ o výměře 70 m2, č. 1175/4 o výměře 221 m2, č. 1175/3 o výměře 151 m2, vše k.ú. Dolní Chodov, které byly v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“ odděleny geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původních pozemkových parcel č. 1203 a č. 1175, obě v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ : 357 35, IČ : 002 59 349 ( jako obdarovaný na straně druhé ), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 23.1.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Chodov.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1018/1 díl „e1“ o výměře 93 m2,  č. 1185/1 díl „t“ o výměře 76 m2 a č. 1155/1 díl „q“ o výměře 455 m2, které byly v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“ odděleny geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původních pozemkových parcel č. 1018/1, 1185/1 a č. 1155/1, vše v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ : 357 35, IČ : 002 59 349 ( 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 Chodov do majetku Karlovarského kraje.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1055/14 o výměře 180 m2, která byla v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“ oddělena geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původní pozemkové parcely č. 1055/1 v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ : 186 00, IČ : 709 94 234, ( 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 Správy železniční dopravní cesty, s.o.do majetku Karlovarského kraje.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203 díl „l1“ o výměře 0 m2, která byla v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“ oddělena geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původní pozemkové parcely č. 1203 v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ : 186 00, IČ : 709 94 234 ( jako obdarovaný na straně druhé ), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést uvedenou pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 23.1.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Správy železniční dopravní cesty, s.o..


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: (6,0,0)


K bodu 5

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej pozemkové parcely č. 505/5 o výměře 312 m2 , v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jaroslavem a Miladou Votíkovými, trvale bytem Horní Slavkov, Dlouhá 635/7,           PSČ 357 31 (jako kupující na straně druhé), za cenu  50,- Kč/m2, tj. 15.600,-Kč + 475,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 16.575,-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 manželů Votíkových.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 6

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu č.p. 474 na st.p.č. 853, st.p.č. 853 o výměře 152 m2, p.p.č. 459/85 o výměře 396 m2, vše v k.ú. a obci Františkovy Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné) a společností  FONS, spol. s r.o., se sídlem Komorní 99/4, 351 01  Františkovy Lázně, IČ 18 23 36 43 (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.250.000,--Kč + 5.000,--Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 2.255.000,--Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Fons spol. s r.o.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 7

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej pozemkové parcely č. 505/13 o výměře 92 m2 , v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní Miloslavou Eismanovou, trvale bytem  Robčická 177/7, PSČ 321 00 Plzeň – Litice, paní Vladimírou Heklovou, trvale bytem Slunečná 338, PSČ 541 01 Trutnov – Dolní Předměstí a paní Mgr. Hanou Ramešovou, trvale bytem Rubensova 289/40, PSČ 400 03 Ústí nad Labem - Střekov (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,- Kč/m2, tj. 4.600,-Kč + 1.425,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 6.525,-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 podílového spoluvlastnictví paní Miloslavy Eismanové, paní Vladimíry Heklové a Paní Mgr. Hany Ramešové. Spoluvlastnické podíly všech spoluvlastníků budou rovné (1/3).


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 8

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí části pozemkové parcely č. 3150/9 o výměře 6352 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2814-010/07 z původní pozemkové parcely č. 3150/9 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3150/22, části budovy č.p. 2545 na stavební parcele č. 3402, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 3402, vše v k.ú. Aš, na základě Prohlášení vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění,  formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, IČ 00 25 39 01 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, 360 06  Karlovy Vary, IČ 00574660 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Aš do vlastnictví Karlovarského kraje.

Podmínkou schválení bezúplatného nabytí předmětných nemovitostí je schválení převodu v orgánech Města Aš.	

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


V diskusi k výše uvedeným bodům 2) a 3) někteří členové výboru vznesli dotazy a připomínky ke způsobu stanovení kupní ceny, která figuruje ve smlouvách o uzavření budoucí kupní smlouvy a která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku.  


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

Zapsal: Ing. Marek Kukučka  ………………………………


Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

