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  6. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 
6. 8. 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, Ing. Kamil Řezníček, Ing. Vojtěch Plachý, Dagmar Strnadová
 
Omluveni: 	Ing. Tibor Dobrovolný, Radomil Havrda

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:

Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/13, včetně pozemků, mostu ev. č. 13-008, součástí a příslušenství, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří a Kfely   u Ostrova

2.   Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1172/1  v k.ú. Suchá u Nejdku

3.   Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 6768/1   v k.ú. Kraslice

4.    Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 473/1   
       v  k.ú. Krapice

5.   Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje -  pozemkové parcely     v  k.ú. Dolní Dvory

6.   Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš    a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje

7.   Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nová Role do majetku Karlovarského kraje

8.   Revokace  usnesení  č. ZK 173/09/06  ze  dne 21.9.2006 - Záměr kraje  prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 1557, včetně budovy č.e. 66 v k.ú. Jáchymov

9.   Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 178  v k.ú.  
      Karlovy Vary

10. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - bytový dům č.p. 265 včetně stavební parcely č. 471 v k.ú. Abertamy
11. Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v  majetku  Karlovarského  kraje -  stavební parcela č. 3198 v k.ú.   
      Sokolov
 
12. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2406/3   a část pozemkové parcely č. 2406/2,  k.ú. Nejdek 

13.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – areál dílen bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy 

14. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1 na st.p.č. 10, část   st.p.č. 10 a p.p.č. 85,  k.ú. Dolní Dvory 

	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 20/1  v k.ú. Drahovice 


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1083/19,  k.ú. Drahovice


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 568/2 a část stavební parcely č. 2913, vše v k.ú. Cheb


	Komise pro hodnocení nabídek – Ostrov, ulice Hlavní – Cheb, Léčebna dlouhodobě nemocných – Aš, ulice Kotkova



Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 


K bodu 1

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt pozemkové parcely č. 2502/22 o výměře 1.756 m2 , č. 2894/66 o výměře 4.563 m2 , č. 2631/22 o výměře 636 m2 , č. 2631/25 o výměře 1.949 m2 , č. 2631/53 o výměře 225 m2 , č. 2631/35 o výměře 987 m2 , č. 2631/40 o výměře 53 m2, 
č. 2632/1 o výměře 1.163 m2 , č. 2894/63 o výměře 773 m2 , č. 2894/64 o výměře 7.003 m2 , 
č. 2896/1 o výměře 1.491 m2 , č. 2896/8 o výměře 902 m2 , č. 2896/9 o výměře 2.494 m2 , 
č. 2896/11 o výměře 2.370 m2 , č. 2896/12 o výměře 132 m2 , č. 2897/16 o výměře 1.099 m2 , 
č. 2897/17 o výměře 1.491 m2 , č. 2897/41 o výměře 3.422 m2 , č. 2897/42 o výměře 222 m2 , 
č. 2897/45 o výměře 5.170 m2 a  č. 2897/46 o výměře 3.784 m2, vše včetně stavby silnice, mostu ev. č. 13-008, součástí a příslušenství v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov a  pozemkové parcely 
č. 360/12 o výměře    300 m2 , včetně stavby silnice, součástí a příslušenství v k.ú. Kfely u Ostrova a obci Ostrov. 

 
	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí pozemkové parcely č. 2502/22 o výměře 1.756 m2 , č. 2894/66 o výměře 4.563 m2 , č. 2631/22 o výměře 636 m2 , 
č. 2631/25 o výměře 1.949 m2 , č. 2631/53 o výměře 225 m2 , č. 2631/35 o výměře 987 m2 , 
č. 2631/40 o výměře 53 m2 , č. 2632/1 o výměře 1.163 m2 , č. 2894/63 o výměře 773 m2, č. 2894/64 o výměře 7.003 m2 , č. 2896/1 o výměře 1.491 m2 , č. 2896/8 o výměře 902 m2, č. 2896/9 o výměře 2.494 m2 , č. 2896/11 o výměře 2.370 m2 , č. 2896/12 o výměře 132 m2, č. 2897/16 o výměře 1.099 m2 , č. 2897/17 o výměře 1.491 m2 , č. 2897/41 o výměře 3.422 m2 , č. 2897/42 o výměře 222 m2, 
č. 2897/45 o výměře 5.170 m2 a  č. 2897/46 o výměře 3.784 m2, vše včetně stavby silnice, mostu ev.č. 13-008, součástí a příslušenství v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov a  pozemkové parcely 
č.  360/12 o výměře 300 m2 , včetně stavby silnice, součástí a příslušenství v k.ú. Kfely u Ostrova 
a obci Ostrov, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle , IČ 65993390, zastoupeným Ing. Alfredem Brunclíkem, generálním ředitelem (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 ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR 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 2

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1172/1 o výměře 16 m2,         v k.ú. a obci Suchá u Nejdku.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 1172/1     o výměře 16 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 238-4/2006 z původní pozemkové parcely č. 1172/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1172/4, vše v k.ú. a obci Suchá u Nejdku, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem  Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Václavem Šťastným, zaměstnancem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ředitelem Stavební správy Plzeň (jako kupující na straně druhé), za cenu 62,50Kč/m2, tj. 1.000,-Kč + 1.900,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 2.900,-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 Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

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 část pozemkové parcely č. 6768/1 o výměře 14 m2,                v k.ú. a obci Kraslice.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 6768/1 o výměře 14 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 1724-42/2007 z původní pozemkové parcely č. 6768/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 6768/10 v k.ú. a obci Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Romanem a Alenou Knižkovými, trvale bytem  Svatavská cesta 1606, PSČ 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 102,85Kč/m2, tj. 1.440,-Kč + 1.800,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 3.240,-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 společného jmění manželů Knižkových.

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 prodat část pozemkové parcely č. 473/1 o výměře 25 m2,                v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 473/1 o výměře 25 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 125-382/2004 z původní pozemkové parcely č. 473/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 473/2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Ladislavem a Jiřinou Příplatovými, trvale bytem  Krapice 29, PSČ 350 01 Františkovy Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu       60,-Kč/m2, tj. 1.500,-Kč + 1.462,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 2.962,-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 společného jmění manželů Příplatových.

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: (6,0,0)



K bodu 5

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 294/4 o výměře 230 m2, č. 294/5 o výměře 313 m2, č. 294/6 o výměře 6 m2, č. 294/7 o výměře 393 m2, č. 294/8
o výměře 161 m2, č. 294/9 o výměře 342 m2, č. 294/10 o výměře 229 m2 a č. 294/11 o výměře 1.047 m2,  vše v k.ú. Dolní Dvory a obci Cheb. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 294/4 o výměře 230 m2, č. 294/5 o výměře 313 m2, č. 294/6 o výměře 6 m2, č. 294/7 o výměře 393 m2, č. 294/8     o výměře 161 m2, č. 294/9 o výměře 342 m2, č. 294/10 o výměře 229 m2 a č. 294/11 o výměře 1.047 m2,  vše v k.ú. Dolní Dvory 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 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

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 3571/1 označené jako díl „q2“ o výměře 32 m2, díl „n2“ o výměře 16 m2, díl „j2+m2+p2+s2“ o výměře 32 m2, díl „k2“ o výměře 40 m2, díl „i2“ o výměře 49 m2, díl „c3“ o výměře 53 m2, díl „y3“ o výměře 30 m2, díl „e3+b3+w2“ o výměře 29 m2, díl „v“ o výměře 24 m2, díl „r“ o výměře 24 m2 ,  díl „f3“ o výměře 75 m2, díl „k“ o výměře 7 m2, díl „g“ o výměře 20 m2, díl „d“ o výměře 34 m2, díl „p+v2+u+x“ o výměře 156 m2, díl „f+b+ch+l+n“ o výměře 44 m2 a části nově označené jako pozemková parcela č. 3986 o výměře 35 m2, části pozemkové parcely č. 3571/7 označené jako díl „z1“ o výměře 6 m2, díl „y1“ o výměře 38 m2 a části pozemkové parcely č. 2137/5 označené jako díl „e2“ o výměře 3 m2,   vše v k.ú. a obci Aš.  

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt části pozemkové parcely č. 3571/4 označené jako díl „i1+h2“ o výměře 190 m2 , díl „a3“ o výměře 38 m2 , části pozemkové parcely č. 3571/15 označené jako díl „i+m+o+t+a1“ o výměře 76 m2 , části pozemkové parcely č. 3571/13 označené jako díl „v1“ o výměře 64 m2  a části stavební parcely č. 382/3 označené jako díl „u1“ o výměře 36 m2 , vše v k.ú. a obci Aš.  

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 3571/1 označených dle geometrického plánu č. 2680-122/05 jako díl „q2“ o výměře    32 m2, díl „n2“ o výměře 16 m2, díl „j2+m2+p2+s2“ o výměře 32 m2, díl „k2“ o výměře 40 m2, díl „i2“ o výměře 49 m2, díl „c3“ o výměře 53 m2, díl „y3“o výměře 30 m2, díl „e3+b3+w2“ o výměře 29 m2, díl „v“ o výměře 24 m2, díl „r“ o výměře 24 m2 ,  díl „f3“ o výměře 75 m2, díl „k“ o výměře 7 m2, díl „g“ o výměře 20 m2, díl „d“ o výměře 34 m2, díl „p+v2+u+x“ o výměře 156 m2, díl „f+b+ch+l+n“ o výměře 44 m2 a části nově označené jako pozemková parcela č. 3986 o výměře 35 m2, částí pozemkové parcely č. 3571/7 označených dle stejného geometrického plánu jako díl „z1“ o výměře 6 m2, díl „y1“ o výměře 38 m2 a části pozemkové parcely č. 2137/5 označené jako díl „e2“ o výměře 3 m2,   vše v k.ú. a obci Aš, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (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 Aš.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 3571/4 označených dle geometrického plánu č. 2680-122/05 jako díl „i1+h2“ o výměře 190 m2 , díl „a3“ o výměře 38 m2 , části pozemkové parcely č. 3571/15 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „i+m+o+t+a1“ o výměře 76 m2 , části pozemkové parcely č. 3571/13 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „v1“ o výměře 64 m2  a části stavební parcely č. 382/3 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „u1“ o výměře 36 m2 , vše v k.ú. a obci Aš,  formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (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 Aš 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: (6,0,0)


K bodu 7

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 1545/3 označené jako díl „a+b+c“ o výměře 140 m2, díl „a“ o výměře 357 m2, v k.ú. a obci Nová Role, část pozemkové parcely č. 984/1 označené jako díl „c“ o výměře 156 m2 , v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role a část pozemkové parcely č. 656/1 označené jako  díl „h+j“ o výměře 14 m2, v k.ú. Jimlíkov a obci Nová Role.  

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt část pozemkové parcely č. 67/9 označené jako díl „f“ o výměře 24 m2 a část pozemkové parcely č. 662/1 označené jako díl „i“ o výměře      
0 m2 , vše v k.ú. Jimlíkov a obci Nová Role.  

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 1545/3 označených dle geometrického plánu č. 724-123/2005 jako díl „a+b+c“ o výměře    140 m2 a dle geometrického plánu č. 787-200/2006 jako díl „a“ o výměře 357 m2, v k.ú. a obci Nová Role, části pozemkové parcely č. 984/1 označené dle geometrického plánu č. 375-155/2006 jako díl „c“ o výměře 156 m2, v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role a části pozemkové parcely č. 656/1 označené dle geometrického plánu č. 77-201/2006 jako díl „h+j“ o výměře 14 m2, v k.ú. Jimlíkov a obci Nová Role, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role, IČ 00254819, zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (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 Nová Role.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 67/9 označené dle geometrického plánu č. 77-2001/2006 jako díl „f“ o výměře 24 m2 a části pozemkové parcely č. 662/1 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „i“ o výměře 0 m2 , vše v k.ú. Jimlíkov a obci Nová Role,  formou darovací smlouvy mezi Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role, IČ 00254819, zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (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 Nová Role 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: (6,0,0)


K bodu 8

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 173/09/06 ze dne 21.9.2006 ve znění

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej stavební parcely č. 1557 o výměře 107 m2 , včetně budovy s č.e. 66 umístěné na stavební parcele č. 1557 v k.ú. a obci Jáchymov, okres Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Ústavem sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské (jako prodávající na straně jedné) a manželi Pavlem a Lucií Vítkovými, trvale bytem Jáchymov, Mariánská 65E, PSČ 363 01 Ostrov (jako kupující na straně druhé), za cenu  ve výši 220.000,-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 majetku manželů Vítkových
- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 9

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 178 o výměře 302 m2,                v k.ú. a obci Karlovy Vary.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej pozemkové parcely č. 178 
o výměře 302 m2 , v k.ú. a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné), a panem Františkem Wernerem, trvale bytem  Gorkého 11, 360 01  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 1986,76 Kč/m2, tj. 600.000,--Kč + 4.465,--Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,--Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 604.965,--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 Františka Wernera.

Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)


K bodu 10

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 265 na stavební parcele č. 471, včetně stavební parcely č. 471 o výměře 235 m2 , v k.ú. a obci Abertamy, formou prodeje jednotlivých bytových jednotek nájemníkům bytů.

Výbor schvaluje hlasování: (5,1,0)


K bodu 11

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. 3198 o výměře 108 m2, v k.ú. 
a obci Sokolov.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej stavební parcely č. 3198 o výměře 108 m2 , v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné), a Markem Pokludou, trvale bytem  Smetanova 154, PSČ 356 01  Březová (jako kupující na straně druhé), za cenu 558,24Kč/m2, tj. 60.290,-Kč + 2.100,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 62.890,-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 majetku Marka Pokludy.

Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)

K bodu 12

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 2406/3 o výměře 141 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1284-91/2007 z původní pozemkové parcely 
č. 2406/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2406/6, část pozemkové parcely č. 2406/2 o výměře 2713 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1284-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 2406/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2406/5, vše v k.ú. a obci Nejdek.

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)
K bodu 13

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 474 na st.p.č. 794 a st.p.č. 795, včetně st.p.č. 794 o výměře 919 m2, st.p.č. 795 o výměře 106 m2, p.p.č. 273/5 o výměře 8595 m2, p.p.č. 273/6 o výměře 3201 m2, p.p.č. 273/7 o výměře 100 m2, p.p.č. 273/8 o výměře 218 m2, vše v k.ú. 
a obci Abertamy.

Výbor schvaluje hlasování: (6,1,0)


K bodu 14

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 1 na stavební parcele č. 10, část stavební parcely č. 10 a pozemkovou parcelu č. 85 o výměře 769 m2, vše v k.ú. Dolní Dvory.

Výbor schvaluje hlasování: (6,1,1)


K bodu 15

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 20/1 o výměře 81 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 781-91/2007 z původní pozemkové parcely 
č. 20/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 20/10, v k.ú. Drahovice a obci Karlovy Vary.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej část pozemkové parcely č. 20/1 o výměře 81 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 781-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 20/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 20/10, v k.ú. Drahovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, se sídlem Lidická 38, 360 20  Karlovy Vary, IČ 00076988 (jako prodávající na straně jedné), a MUDr. Josefem Märzem, trvale bytem Baarova 12, 360 01  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 
1.185,1 Kč/m2, tj. 96.000,--Kč + 2.100,--Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,--Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 98.600,--Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcelu na své úřední desce, tj. do 10. 9. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku MUDr. Josefa Märze, s tím, že kupující uhradí náklady na vybudování nového oplocení pozemkové parcely č. 20/1, které provede prodávající.

Výbor schvaluje hlasování: (5,0,1)
   

K bodu 16

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1083/19 o výměře 2 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 794-152/2007 z původní pozemkové parcely 
č. 1083/19 a označena jako její díl „a“, v k.ú. Drahovice a obci Karlovy Vary.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 1083/19 o výměře 2 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 794-152/2007 z původní pozemkové parcely č. 1083/19 a označena jako její díl „a“, v k.ú. Drahovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, se sídlem Sabinovo nám. 16, 360 09  Karlovy Vary, IČ 00669725 (jako prodávající na straně jedné), a manželi Jiřím a Ludmilou Zelenkovými, trvale bytem Stará Kysibelská 655/99, 360 09  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 
1.075,--Kč/m2, tj. 2.150,--Kč + 2.220,--Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,--Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 4.870,--Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcelu na své úřední desce, tj. do 10. 9. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Zelenkových.

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)

K bodu 17

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 568/2
o výměře 439 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní pozemkové parcely č. 568/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 568/3, část pozemkové parcely č. 568/2 o výměře 66 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní pozemkové parcely č. 568/2 a označena jako její díl „b“, část stavební parcely č. 2913 o výměře 3 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní stavební parcely č. 2913 a označena jako její díl „a“, díly „a“ i „b“ byly sloučeny do pozemkové parcely označené novým parcelním číslem 568/4, vše v k.ú. a obci Cheb.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod část pozemkové parcely č. 568/2 o výměře 439 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní pozemkové parcely č. 568/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 568/3, část pozemkové parcely č. 568/2 o výměře 66 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní pozemkové parcely č. 568/2 a označena jako její díl „b“, část stavební parcely č. 2913 o výměře 3 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní stavební parcely č. 2913 a označena jako její díl „a“, díly „a“ i „b“ byly sloučeny do pozemkové parcely označené novým parcelním číslem 568/4, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad, 350 20  Cheb, IČ 00 25 39 79 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 10. 9. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb.

Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)


K bodu 18

	Jmenuje do komise pro hodnocení nabídek :
	Ostrov, ulice Hlavní

Cheb, Léčebna dlouhodobě nemocných
	Aš, ulice Kotkova 

následující členy:

- RNDr. Petr Horký
- PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
- Ing. Kamil Řezníček
- Ing. Jiří Rezek
- Václav Veselý



Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)



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

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






Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

