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  2. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 20. 3. 2007 v  budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88, kancelář RNDr. Horkého, 3. patro 

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

Neomluveni: ---

Hosté: 	 PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja 	

Jednání zahájil a řídil Václav Veselý. 

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

(hlasování 6,0,0)

Program:

Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 1777 a 261/1 v k.ú. Dolní Chodov

2.  Záměr  kraje  bezúplatně  převést  nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  části pozemkových parcel č. 562/1 a 572  v  k.ú. Klášter Teplá 

3.   Revokace  usnesení  č.  ZK  41/03/06  ze  dne  9.3.2006 - Záměr  kraje  prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 724/1 v k.ú. Svatava

4.  Revokace části usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 – Majetkoprávní vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“

5.  	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 777/1 (ZE 2224) v  k.ú. Loket

6.  Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje od Pozemkového fondu ČR	(6. fáze)

7. 	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje – nemovitosti v areálu 	Středního odborného učiliště Toužim



Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 

K bodu 1

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 1777 o výměře cca 19 m2 a části pozemkové parcely č. 261/1 o výměře cca 30 m2, v k.ú. Dolní Chodov, 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, příspěvkovou organizací, (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, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřit jej podpisem této smlouvy.



Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 2

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 562/1 o výměře 309 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 352-159/2006 z původní pozemkové parcely č. 562/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 562/3, části pozemkové parcely č. 572 o výměře 98 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 572 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 572/2 a části pozemkové parcely č. 572 o výměře 28 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 572 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 572/3, vše v k.ú. Klášter Teplá a obci Teplá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, (jako dárce na straně jedné) a Městem Teplá, se sídlem Masarykovo nám. 143, PSČ 364 61 Teplá , IČ 00255050 zastoupeným starostou města panem Pavlem Charvátem (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 Teplá.

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


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 3

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 41/03/06 ze dne 9.3.2006 ve znění

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 724/1 o výměře 4.129 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 592-2755/2004  z původní pozemkové parcely č. 724/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 724/34, vše v k.ú. a obci Svatava, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a společností Systém NET Line s.r.o., se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČ 26365863, zastoupenou Ing. Janem Kropáčkem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 400,-Kč/m2, tj. 1.651.600,-Kč + 1.550,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 4.364,50 Kč za vyhotovení geometrického plánu tj. celkem 1.657.514,50Kč, 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 společnosti Systém NET Line s.r.o.

- 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: (6,0,0)


K bodu 4

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 ve znění

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/5 o výměře 89 m2, č. 1203/9 o výměře 107 m2, 

          Zbývající část usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 se nemění.


Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely  č. 1203/5 o výměře 103 m2, č. 1203/9 o výměře 106 m2,         

       Zbývající část usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 se nemění.      


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)





K bodu 5

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 777/1, označené ve zjednodušené evidenci jako PK 2224, o výměře 866 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1003-3249/2006 z části pozemkové parcely č. 777/1, označené ve zjednodušené evidenci jako PK 2224 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 777/5, v k.ú. a obci Loket, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, (jako dárce na straně jedné) a Městem Loket, se sídlem T.G.Masaryka 1, PSČ 357 33 Loket ,      IČ 00259489 zastoupeným starostou města panem Jaroslavem Hlavsou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou 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 Města Loket.

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


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)



K bodu 6

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemků (včetně polností, budov a staveb), které potřebuje pro svoji činnost Školní statek, Cheb–Dolní Dvory – školské zařízení zřízené Karlovarským krajem a zařazené do sítě předškolních zařízení, škol 
a školských zařízení podle zvláštního předpisu, tj.:
	p.p.č. 417/39 o výměře 9259 m2, p.p.č. 417 o výměře 3549 m2, vše v k.ú. Dřenice u Chebu

p.p.č. 425/1 o výměře 557 m2, p.p.č. 425/3 o výměře 727 m2, p.p.č. 425/5 o výměře 27 m2, vše v k.ú. Horní Dvory
st.p.č. 2/3 o výměře 126 m2, p.p.č. 123/1 o výměře 244773 m2, p.p.č. 123/3 o výměře 69156 m2, p.p.č. 123/17 o výměře 99294 m2, p.p.č. 9/1 o výměře 481 m2, p.p.č. 9/4 o výměře 347 m2, p.p.č. 80/19 o výměře 517 m2, p.p.č. 97/3 o výměře 7587 m2, p.p.č. 97/6 o výměře 24160 m2, p.p.č. 123/24 o výměře 1332 m2, vše v k.ú. Dolní Dvory
budova bez čp/če na st.p.č. 322, st.p.č. 322 o výměře 372 m2, vše v k.ú. Hradiště u Chebu
formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3, IČ 45797072, do vlastnictví Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary. Převod těchto nemovitostí je pro Školní statek, Cheb-Dolní Dvory i ve výhledu v souladu s koncepcí školství Karlovarského kraje.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)




K bodu 7

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí následujících nemovitostí:

	budova č.p. 330 (stavba občanského vybavení) na st.p.č. 405

objekt dřevěné kolny stojící na st.p.č. 734, který není zapsán v katastru nemovitostí
objekt ocelové kolny stojící na st.p.č. 462, který není zapsán v katastru nemovitostí 
objekt plynové kotelny stojící na st.p.č. 804, který není zapsán v katastru nemovitostí
st.p.č. 405 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4708 m2
st.p.č. 734 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2
st.p.č. 462 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 284 m2
st.p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 115 m2
p.p.č. 112/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1012 m2
	vše v k.ú. Toužim,
formou darovací smlouvy mezi Městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, 364 20  Toužim, IČ 00255076 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Středním odborným učilištěm Toužim, se sídlem Plzeňská 330, 364 11 Toužim, IČ 00669831 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Toužim do vlastnictví Karlovarského kraje, za níže uvedených podmínek schválených Městem Toužim, tj.:

	bude zachována střední škola


		bude zajištěna oprava budovy a ostatního převedeného majetku


		bude zajištěno břemeno nájemníka do doby uvolnění obecního bytu


		v případě zániku střední školy bude budova školy opět bezúplatně převedena městu 



	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Středního odborného učiliště Toužim realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.


Výbor schvaluje hlasování: (5,1,0)


V diskusi k výše uvedeným bodům 6) a 7) někteří členové výboru doporučili uvádět do materiálů vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zda předmětné převody jsou v souladu s dlouhodobou koncepcí školství v Karlovarském kraji a současně prověřovat rozsah nemovitostí při event. zpětném vracení dotčených nemovitostí v případě porušení smluvních podmínek. 


Václav Veselý                                        ………………………………

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


Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

