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  3. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 17. 4. 2007 v  budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88, kancelář RNDr. Horkého, 3. patro 

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

Neomluveni: ---

Hosté: 	 PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, 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 – objekt  ev. č. 199 včetně pozemků  v k.ú. Skalka u Chebu

2.  Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. Chlum 	u Novosedel 

3. 	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 716 včetně stavební parcely č. 801 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

4.  	Schválení záměru nabytí nemovitostí - st.p.č. 27 v k.ú. Chlum u Novosedel a p.p.č. 48/2 v 	k.ú. Chlum u Novosedel

5.  Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemkové 	parcely v k.ú. Pomezí nad Ohří

6.  Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemkové 	parcely č.3338 a 3339 v  k.ú. Cheb

7.  Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 	č. III/20913 včetně pozemkové parcely č. 556/2 v k.ú. Rájec u Černavy 
        




Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 


K bodu 1

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu ev. č. 199 na stavební parcele č. 175, stavební parcely č. 175 o výměře 74 m2  a pozemkové parcely č. 274/71 o výměře 331 m2, vše v k.ú. Skalka u Chebu, obec Cheb.



Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 2

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu č.p. 1 na st.p.č. 44, st.p.č. 44 o výměře 415 m2 , p.p.č. 62/1 o výměře 609 m2, p.p.č. 63 o výměře 1750 m2, to vše v  kat.území Chlum u Novosedel a obci Pšov.           



Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 3

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej stavební parcely č. 801 o výměře 470 m2 , včetně budovy s č.p. 716 umístěné na stavební parcele č. 801 v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, okres Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov (jako prodávající na straně jedné) a manželi Pavlem a Marií Rentkovými, trvale bytem Ostrov, Družební 1281/19, PSČ 363 01 Ostrov (jako kupující na straně druhé), za cenu 6.000.000,-Kč + 12.043,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 6.012.543,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto stavební parcelu včetně budovy  na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Rentkových.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední průmyslové školy Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)





K bodu 4

	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí stavební parcely č. 27 o výměře 1180 m2 a pozemkové parcely č. 48/2 o výměře 995 m2, vše v k.ú. Chlum u Novosedel, formou kupní smlouvy mezi Obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, PSČ 364 52, IČ 00254941 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, se sídlem Žižkov 345, 364 52  Žlutice, IČ 49754050 (jako kupující na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Obce Pšov do vlastnictví Karlovarského kraje.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 5

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 384/4 o výměře 27 m2, pozemkové parcely č. 384/24 o výměře 3 m2, pozemkové parcely č. 707 o výměře 34 m2 a pozemkové parcely č. 709 o výměře 32 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb , IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (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 Cheb.

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 bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3338 o výměře 50 m2 a pozemkové parcely č. 3339 o výměře 46 m2, v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb , IČ 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (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 Cheb.

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 7

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 556/2 o výměře 5.440 m2, včetně stavby silnice č. III/20913 a příslušenství, vše v k.ú. Rájec u Černavy, formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Černava, se sídlem Černava č.p. 80, 362 23 Černava,         IČ 00 57 32 05, zastoupenou starostou panem Pavlem Šťástným (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do ………..  nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Černava. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/20913 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.	
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí darovací smlouvě a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřit jej podpisem těchto smluv.



Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


V návaznosti na následnou diskusi k výše uvedeným bodům Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení:

„V případě materiálů, které se týkají prodejů a bezúplatných převodů nemovitého majetku, Výbor požaduje doplnění usnesení o schvalování záměrů prodeje, případně bezúplatných převodů“. 


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)





Ing. Jaroslav Fiala, CSc                          ………………………………

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



Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

