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  4. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 15. 5. 2007 v  budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88, kancelář RNDr. Horkého, 3. patro 

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

Neomluveni: ---

Hosté: 	 RNDr. Petr Horký, 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 5,0,0)

Program:

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

2.   Záměr  kraje bezúplatně převést nemovitosti v  majetku  Karlovarského kraje –  pozemkové  parcely
      včetně stavby komunikace v  k.ú. Cheb, Střížov u Chebu a Slatina u Františkových Lázní 

3.  Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  části pozemkové parcely č. 989  v  k.ú. Tatrovice

4.  	Záměr  kraje  bezúplatně  převést  nemovitosti  v  majetku  Karlovarského  kraje  do  majetku Města
      Mariánské  Lázně  a  bezúplatné  nabytí  nemovitostí  v majetku Města Mariánské Lázně do majetku
      Karlovarského kraje

5.   Záměr  kraje  prodat  nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 258/20 
      v k.ú. Hradiště u Chebu

6.   Záměr  kraje  prodat  nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 4455/1   
      v k.ú. Žlutice

7.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně pozemků 	parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše v k.ú. Cheb

8.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na 	st.p.č. 	407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek
9.   Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 2422/8 a 2422/10 v k.ú. Cheb       

10. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Tatrovce

11. 	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Cheb a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Cheb do majetku Karlovarského kraje

12. Vydání historického majetku Městu Aš Karlovarským krajem na základě žádosti Města Aš
 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 


K bodu 1

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje úplatně nabýt pozemkové parcely č. 1383/2 o výměře 6 m2 a  č. 1383/3 o výměře 31 m2, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo. 

 
	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí pozemkové parcely  č. 1383/2 o výměře 6 m2 a pozemkové parcely  č. 1383/3 o výměře 31 m2, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou kupní smlouvy mezi Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, zastoupeným Ing. arch. Jiřinou Böhmovou, předsedkyní výkonného výboru, a RNDr. Richardem Chvojkou, CSc., členem výkonného výboru (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.200,-Kč, a tím převést předmětné nemovitosti ze správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje.


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



Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)



K bodu 2

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 2301/5 o výměře 676 m2, č. 2301/10 o výměře 1.662 m2  , č. 2301/11 o výměře 1.303 m2, č. 818/27 o výměře 789 m2, č. 818/42 o výměře 73 m2, č. 818/49 o výměře 1.758 m2,  včetně stavby komunikace, vše v k.ú. a obci Cheb, pozemkové parcely č. 235/4 o výměře 9.074 m2, č. 235/6 o výměře 58 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. Střížov u Chebu a obci Cheb, pozemkové parcely č. 66/43 o výměře 1.815 m2, č. 66/61 o výměře 82 m2, č. 66/62 o výměře 30 m2, č. 66/63 o výměře 14 m2, č. 66/65 o výměře 17 m2 a č. 66/66 o výměře 18 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně. 

          
	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2301/5 o výměře 676 m2, pozemkové parcely č. 2301/10 o výměře 1.662 m2, pozemkové parcely č. 2301/11 o výměře 1.303 m2 , pozemkové parcely č. 818/27 o výměře 789 m2, pozemkové parcely č. 818/42 o výměře 73 m2, pozemkové parcely č. 818/49 o výměře 1.758 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. a obci Cheb, pozemkové parcely č. 235/4 o výměře 9.074 m2, pozemkové parcely č. 235/6 o výměře 58 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. Střížov u Chebu a obci Cheb, pozemkové parcely č. 66/43 o výměře 1.815 m2, pozemkové parcely č. 66/61 o výměře 82 m2, pozemkové parcely č. 66/62 o výměře 30 m2, pozemkové parcely č. 66/63 o výměře 14 m2, pozemkové parcely č. 66/65 o výměře 17 m2 a pozemkové parcely č. 66/66 o výměře 18 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně,  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 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. 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  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.



Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)



K bodu 3

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 989 o výměře 173 m2, část pozemkové parcely č. 989 o výměře 2 m2, část pozemkové parcely č. 989 o výměře 339 m2 a část pozemkové parcely č. 989 o výměře 61 m2, vše v k.ú. a obci Tatrovice. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 989, které byly odděleny geometrickým plánem č. 298-186/2006 z původní pozemkové parcely č. 989 a označeny novými parcelními čísly jako pozemková parcela č. 989/3 o výměře  173 m2, pozemková parcela č. 989/4 o výměře 2 m2, pozemková parcela č. 1018/1 o výměře     339 m2 a pozemková parcela č. 1019/1 o výměře 61 m2, vše v k.ú. a obci Tatrovice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovce 26, PSČ 357 35 Chodov , IČ 573124, zastoupenou starostou obce panem Josefem Homolkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Tatrovice.


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: (5,0,0)



K bodu 4

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 158/4 o výměře 4 m2, č. 158/5 o výměře 176 m2, č. 158/6 o výměře 82 m2, č. 158/7 o výměře 3 m2, č. 1167/5 o výměře 133 m2, č. 1167/6 o výměře 6 m2, č. 1167/7 o výměře 62 m2, č. 1167/8 o výměře 59 m2, č. 1167/9 o výměře 41 m2, č. 1167/10 o výměře 11 m2 a č. 1167/11 o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pozemkové parcely č. 1168/6 o výměře 3 m2 a č. 1168/7 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně.  

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt pozemkové parcely č. 1232/5 o výměře 17 m2 , č. 962/16 o výměře 100 m2 a č. 963/14 o výměře 23 m2 , vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pozemkové parcely č. 1168/8 o výměře 137 m2  a č. 2001 o výměře 48 m2 , vše  v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně.  

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 158/4 o výměře 4 m2, pozemkové parcely č. 158/5 o výměře 176 m2, pozemkové parcely č. 158/6 o výměře 82 m2, pozemkové parcely č. 158/7 o výměře 3 m2, pozemkové parcely č. 1167/5 o výměře 133 m2, pozemkové parcely č. 1167/6 o výměře 6 m2, pozemkové parcely č. 1167/7 o výměře 62 m2, pozemkové parcely č. 1167/8 o výměře 59 m2, pozemkové parcely č. 1167/9 o výměře 41 m2, pozemkové parcely č. 1167/10 o výměře 11 m2 a pozemkové parcely č. 1167/11 o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pozemkové parcely č. 1168/6 o výměře 3 m2 a pozemkové parcely č. 1168/7 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupeným starostou města panem Zdeňkem Králem (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 Mariánské Lázně.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1232/5 o výměře 17 m2 , pozemkové parcely č. 962/16 o výměře 100 m2 a pozemkové parcely č. 963/14 o výměře 23 m2 , vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pozemkové parcely č. 1168/8 o výměře 137 m2  a pozemkové parcely č. 2001 o výměře 48 m2 , vše  v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně,  formou darovací smlouvy mezi Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupeným  starostou města panem Zdeňkem Králem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Mariánské Lázně do vlastnictví Karlovarského kraje.


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


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)


K bodu 5

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 258/20 o výměře 86 m2,  v k.ú. Hradiště u Chebu, obec Cheb.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 258/20 o výměře 86 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 412-4443/2006 z původní pozemkové parcely č. 258/20 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 258/23, vše v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Manfredem Schönerem, trvale bytem  Zlatá 958/4, PSČ 360 05 Karlovy Vary-Rybáře (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.104,65 Kč/m2, tj. 95.000,-Kč + 1.500,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 96.500,-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 Manfreda Schönera.

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


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)


K bodu 6

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 4455/1 o výměře 53 m2, 
v k.ú. a obci Žlutice. 
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 4455/1 o výměře 53 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 594-118/2006 z původní pozemkové parcely č. 4455/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4455/7, vše v k.ú. a obci Žlutice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Erikem a Vendulkou Bónovými, trvale bytem  Příkopy č.p. 285, PSČ 364 52 Žlutice (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,- Kč/m2 + 2.100,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 4.750,-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 manželů Bónových.

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


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)



K bodu 7

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje – budovu léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 1854 na st.p.č. 1810, vč. st.p.č. 1810 o výměře 1573 m2  , budovy bez čp/če na st.p.č. 6455, vč. st.p.č. 6455 o výměře 163 m2, budovy bez čp/če na st.p.č. 6457, vč. st.p.č. 6457 o výměře 33 m2, st.p.č. 2913 o výměře 699 m2, st.p.č. 6456 o výměře 30 m2 a p.p.č. 568/2 o výměře 11.631 m2, včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. a obci Cheb, formou obálkové metody.

Schvaluje požadovat po žadatelích jistinu ve výši 500.000,-- Kč


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)



K bodu 8

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 1310 na stavební parcele č. 407/2, stavební parcelu č. 407/2 o výměře 244 m2, vše v k.ú. Nejdek, obec Nejdek, formou obálkové metody.



Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)



K bodu 9

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt pozemkové parcely č. 2422/8 o výměře 2.015 m2 a  č. 2422/10 o výměře 1.785 m2, vše v k.ú. a obci Cheb. 

 
	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí pozemkové parcely  č. 2422/8 o výměře 2.015 m2 a pozemkové parcely  č. 2422/10 o výměře 1.785 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi 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 dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje.



	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: (5,0,0)



K bodu 10

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt pozemkovou parcelu č. 162/4 o výměře 
9 m2 a část pozemkové parcely č. 945/21 díl „a“ o výměře 116 m2, vše v k.ú. a obci Tatrovice. 
 
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí pozemkové parcely  č. 162/4 o výměře 9 m2 a části pozemkové parcely  č. 945/21 díl „a“ o výměře 116 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 274-30/2005 z původní pozemkové parcely č. 945/21 a označena jako její díl „a“, vše v k.ú. a obci Tatrovice, formou darovací smlouvy mezi Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovce 26, PSČ 357 35 Chodov , IČ 573124, zastoupenou starostou obce panem Josefem Homolkou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Obce Tatrovice do vlastnictví Karlovarského kraje.

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: (5,0,0)



K bodu 11

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 242/31 o výměře 24 m2, č. 242/32 o výměře 20 m2, č. 242/33 o výměře 24 m2, č. 242/34 o výměře 50 m2, č. 242/35 o výměře 77 m2, č. 242/36 o výměře 60 m2, č. 242/37 o výměře 6 m2, č. 242/38 o výměře 46 m2,   č. 242/62 o výměře 73 m2, č. 2358/15 o výměře 6 m2, č. 2358/16 o výměře 2 m2, č. 2358/17 o výměře 9 m2, č. 2358/18 o výměře 97 m2, č. 2358/22 o výměře 38 m2, č. 2358/23 o výměře 3 m2, č. 2358/24 o výměře 20 m2, č. 2358/25 o výměře 58 m2 a č. 2358/32 o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Cheb. 

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt pozemkové parcely č. 2357/10 o výměře 271 m2 a č. 2367/2 o výměře 21 m2 , vše v k.ú. a obci Cheb.  

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 242/31 o výměře 24 m2, pozemkové parcely č. 242/32 o výměře 20 m2, pozemkové parcely č. 242/33 o výměře 24 m2, pozemkové parcely č. 242/34 o výměře 50 m2, pozemkové parcely č. 242/35 o výměře 77 m2, pozemkové parcely č. 242/36 o výměře 60 m2, pozemkové parcely č. 242/37 o výměře 6 m2, pozemkové parcely č. 242/38 o výměře 46 m2, pozemkové parcely č. 242/62 o výměře 73 m2, pozemkové parcely č. 2358/15 o výměře 6 m2, pozemkové parcely č. 2358/16 o výměře 2 m2 , pozemkové parcely č. 2358/17 o výměře 9 m2, pozemkové parcely č. 2358/18 o výměře 97 m2, pozemkové parcely č. 2358/22 o výměře 38 m2, pozemkové parcely č. 2358/23 o výměře 3 m2, pozemkové parcely č. 2358/24 o výměře 20 m2, pozemkové parcely č. 2358/25 o výměře 58 m2 a pozemkové parcely č. 2358/32 o výměře 3 m2, vše 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 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 schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2357/10 o výměře 271 m2 a pozemkové parcely č. 2367/2 o výměře 21 m2 , vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi 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 dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje.

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


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)


K bodu 12

	Schvaluje vydání historického majetku Města Aš:


budovy č.p. 570, č.p. 1549, č.p. 1556, č.p. 1593, č.p.1594, č.p. 43 a č.p. 42  
pozemky st.p.č. 1689/1, st.p.č. 1735, st.p.č. 1734, st.p.č. 1693, st.p.č. 2349, parc.č. 2274/9, parc.č. 2274/1, parc.č. 2814/12, parc.č. 3164/16, parc.č. 1689/2, st.p.č. 40, st.p.č. 38 a parc.č. 123, vše k. ú. Aš 

Doporučuje zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení vydání historického majetku Města Aš:

budovy č.p. 570, č.p. 1549, č.p. 1556, č.p. 1593, č.p.1594, č.p. 43 a č.p. 42  
pozemky st.p.č. 1689/1, st.p.č. 1735, st.p.č. 1734, st.p.č. 1693, st.p.č. 2349, parc.č. 2274/9, parc.č. 2274/1, parc.č. 2814/12, parc.č. 3164/16, parc.č. 1689/2, st.p.č. 40, st.p.č. 38 a parc.č. 123, vše k. ú. Aš  

Ukládá majetkoprávnímu odboru krajského úřadu Karlovarského kraje přípravu a vypracování „Souhlasného prohlášení“ k převedení uvedeného majetku do vlastnictví Města Aš 


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)
V diskusi k jednotlivým materiálům mj. zaznělo:

 - dotaz k bodu 5), zda předmět prodeje -  pozemek, který je součástí vybudovaného sjezdu u hlavní silnice č. II/606 do prodejního areálu Manfred Schöner – AUTOSERVIS, není v rozporu se silničním zákonem.   
Majetkoprávní odbor projedná vznesený dotaz s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a podá zprávu na příštím jednání výboru. 

- připomínka k bodu 7) – výbor doporučil doplnit záměr prodeje předmětných nemovitostí o požadavek na předložení podnikatelského záměru ve věci dalšího užívání nemovitostí a do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek jmenovat jednoho zástupce výboru.

- připomínka k bodu 8) – výbor doporučil v případě více zájemců jmenovat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a do komise jmenovat jednoho zástupce výboru.

- PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja informoval přítomné o probíhajícím projektu pasportizace majetku Karlovarského kraje, s tím že na příštím jednání výboru bude projekt prezentován blíže.



   

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

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






Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

