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  5. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 18. 6. 2007 v  budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88, kancelář RNDr. Horkého, 3. patro 

Přítomni: 	Ing. Jaroslav Fiala CSc., Ing. Stanislav Dušek, Václav Veselý, Ing. Jiří Rezek, Radomil Havrda, Ing. Kamil Řezníček, Ing. Vojtěch Plachý
 
Omluveni: 	Dagmar Strnadová, 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 5,0,0)

Program:

Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  části pozemkové parcely č. 1031/1  v  k.ú. Rudolec u Březové

2.   Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 15 v k.ú. Hartoušov

3.   Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v  majetku  Karlovarského  kraje – stavební parcela č. 19/11 v k.ú. Kynšperk nad Ohří

4.  Záměr  kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  část pozemkové parcely č. 3130/1 a 3179/1 v  k.ú. Nejdek
  
5.   Záměr  kraje  bezúplatně  převést  nemovitosti  v majetku  Karlovarského  kraje –   části pozemkové
      parcely č. 2552  v  k.ú. Dolní Chodov

6.  	Revokace  části  usnesení  č.  ZK  42/03/06  ze  dne  9.3.2006  -  Prodej  nemovitosti  v  majetku 
     	Karlovarského kraje - část pozemkové parcely  č. 322/1 v k.ú. Šabina

	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. Chlum u Novosedel


	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek 


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcely č. 27 a pozemkové parcely č. 48/2, vše v k.ú. Chlum u Novosedel


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov a záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje


	Bezúplatné nabytí nemovitostí Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les, do majetku Karlovarského kraje, změna podmínek, zřízení věcného břemene


	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1543 na st.p.č. 1684, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Aš


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – budova lékárny č.p. 485 v k.ú. Cheb


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Úšovice


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  objekt č.p. 31 na st.p.č. 2/1, k.ú. Abertamy


Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 


K bodu 1

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 1031/1          
o výměře 26 m2 a část pozemkové parcely č. 1031/1 o výměře 137 m2,  vše v k.ú. Rudolec            
u Březové a obci Březová. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 1031/1 o výměře  26 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 127-5967/2006 z původní pozemkové parcely č. 1031/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1031/3 a části pozemkové parcely č. 1031/1 o výměře  137 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 131-814/2007 z původní pozemkové parcely č. 1031/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1031/4 , vše v k.ú. Rudolec u Březové a obci Březová, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, PSČ 357 61 Březová u Sokolova , IČ 259250, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Boudou (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 Města Březová.

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 2

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 15 o výměře 45 m2,         
v k.ú. Hartoušov, obec Nebanice.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 15     
o výměře 45 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 36-325/2006 z původní pozemkové parcely č. 15 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 15/2, vše v k.ú. Hartoušov a obci Nebanice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Miluší Langerovou, trvale bytem  Hartoušov 4, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 20,-Kč/m2, tj. 900,-Kč + 2.152,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 900,-Kč za aktualizaci znaleckého posudku + 4.165,-Kč za zpracování geometrického plánu tj. celkem 8.117,-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 Miluše Langerové.

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 3

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. 19/11 o výměře 11 m2,                
v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej stavební parcely č. 19/11              
o výměře 11 m2 , v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Oldřichem a Věrou Milotovými, trvale bytem  SNP 382, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří (jako kupující na straně druhé), za cenu 454,54Kč/m2, tj. 5.000,-Kč + 1.788,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 6.788,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto stavební parcelu na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Milotových.

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 4

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 3130/1          
o výměře cca 780 m2 a část pozemkové parcely č. 3179/1 o výměře cca 32 m2,  vše v k.ú. a obci Nejdek. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 3130/1 o výměře  cca 780 m2 a části pozemkové parcely č. 3179/1 o výměře  cca 32 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek , IČ 00254801, zastoupeným starostou města panem Janem Drobilem (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 Nejdek. Darovací smlouva bude uzavřena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby.

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


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)



K bodu 5

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 2552 nově označené jako 2552/2 o výměře 28 m2 a 2552/3 o výměře 28 m2,  vše v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 2552, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1573-169/2006 z původní pozemkové parcely č. 2552 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2552/2 
o výměře 28 m2 a pozemková parcela č. 2552/3 o výměře 28 m2 , vše v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, PSČ 357 35 Chodov , IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (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 Města Chodov.




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 6

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 ve znění

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 322/1 o výměře 57 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 244-166/2004  z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 322/9, za cenu 50,-Kč/m2, tj. 2.850,-Kč, tj. celkem 4.450,-Kč 

          Zbývající část usnesení č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 se nemění.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 322/1 o výměře 38 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 285-30/2007  z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 322/19, za cenu 53,68Kč/m2, tj. 2.040,-Kč + 1.800,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 5.440,-Kč      

       Zbývající část usnesení č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 se nemění.      


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)



K bodu 7

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, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, se sídlem Žižkov 345, 364 52  Žlutice, IČ 49 75 40 50 (jako prodávající na straně jedné) a paní Mgr. Lucií Kloučkovou, bytem Vysoká Pec 160, 362 21  Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 501.000,-- Kč + 8.025,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 509.525,-- Kč, s tím že 40 % kupní ceny, tj. 203.810,-- Kč bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy, zbývající část 60 % kupní ceny, tj. 305.715,-- Kč bude uhrazena do 31. 12. 2007. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálnímu pracovišti Karlovy Vary bude podán po uhrazení celé kupní ceny.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)
K bodu 8

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu č.p. 1310 na stavební parcele č. 407/2, stavební parcely č. 407/2 o výměře 244 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00 07 75 26 (jako prodávající na straně jedné) a Radkem Martínkem - M a M DEKOR, se sídlem Rolavská 1218, 362 21  Nejdek, IČ 48377171 (jako kupující na straně druhé), za cenu 601.000,-- Kč + 6.520,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 608.020,-- Kč a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Radka Martínka - M a M DEKOR.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)



K bodu 9

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné 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), za cenu 61.200,-- Kč, za podmínky přeložení vodovodní přípojky kupujícím a zřízení věcného břemene na toto zařízení a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Obce Pšov do vlastnictví Karlovarského kraje

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední lesnické školy Žlutice realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.



Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)



K bodu 10

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovitosti :

	budova č.p. 1 (objekt zámku) na st.p.č. 110/1, vč. st.p.č. 110/1 o výměře 3676 m²,
	budova č.p. 224 („Palác princů“) na st.p.č. 111, vč. st.p.č. 111 o výměře 1344 m²,
	budova č.p. 245 na st.p.č. 110/2, vč. st.p.č. 110/2 o výměře 397 m²,

budova bez čp/če (věž u zámku) na st.p.č. 185, vč. st.p.č. 185 o výměře 57 m2,
budova bez čp/če (přístavba u „Paláce princů“) na st.p.č. 2079, vč. st.p.č. 2079 
o výměře 150 m²
p.p.č. 181/7 o výměře 1246 m²,
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425  (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 9. 7. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov.

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



Souhlasí
	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt následující nemovitosti :

	budova č.p. 1197 (objekt školy) na st.p.č. 1080, vč. st.p.č. 1080 o výměře 2.176 m²,

část p.p.č. 224/97 o výměře cca 583 m²
část p.p.č. 224/99 o výměře cca 245 m²,
část p.p.č. 224/109 o výměře cca 18.318 m²,
část p.p.č. 224/110 o výměře cca 1.022 m²,
část p.p.č. 224/342 o výměře cca 42 m²
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

formou darovací smlouvy mezi Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje.

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



Výbor schvaluje hlasování: (5,0,1)


K bodu 11

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit následující podmínky darování nemovitostí z majetku Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les do vlastnictví Karlovarského kraje :

	Stavební práce budou zahájeny obdarovaným nejpozději do roku 2013,


	V případě nepotřebnosti majetku nebo nesplnění závazku zahájit práce do roku 2013 bude převedený majetek vrácen zpět do vlastnictví Nadace.



Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)



K bodu 12

		Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje :


	budovu č.p. 1543 na st.p.č. 1684
	st.p.č. 1684 o výměře 931 m2
	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena stejným parcelním číslem 2306/1 o výměře 3542 m2  
	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/6 o výměře 701 m2
	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/7 o výměře 211 m2, s tím ,že na této parcele bude zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch vlastníků stavební parcely č. 4196 a současně bude řešeno i užívání kanalizace, vodovodní přípojky či přívodu elektrické energie.


vše v k.ú. Aš, za cenu dle znaleckého posudku, formou obálkové metody.  

		Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje :


	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/5 o výměře 1342 m2


vše v k.ú. Aš, za cenu dle znaleckého posudku, formou obálkové metody.  


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)



K bodu 13

		Schvaluje záměr Karlovarského kraje nemovitosti ve vlastnictví kraje – budovu lékárny č.p. 485 na st.p.č. 348, vč. st.p.č. 348 o výměře 720 m2 , vše v k.ú. a obci Cheb, formou obálkové metody.


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



Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)



K bodu 14

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1165/19 o výměře 24 m2, č. 1165/20 o výměře 12 m2 a č. 1165/21 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně  

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1165/19 o výměře 24 m2, pozemkové parcely č. 1165/20 o výměře 12 m2 a pozemkové parcely          č. 1165/21 o výměře 4 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 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 15

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést objekt č.p. 31 na stavební parcele č. 2/1, stavební parcelu č. 2/1 o výměře 163 m2, vše v k.ú. a obci Abertamy. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod objektu č.p. 31 na stavební parcele č. 2/1, stavební parcely č. 2/1 o výměře 163 m2, vše v k.ú. a obci Abertamy, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00 07 75 26 (jako dárce na straně jedné) a Obcí Abertamy, se sídlem Vítězná 3, 362 35  Abertamy, IČ 00254398, zastoupenou starostou obce panem Zdeňkem Lakatošem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat 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 Abertamy.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,1)
   

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

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






Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

