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  7. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 
4. 9. 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, Ing. Jiří Rezek, Ing. Kamil Řezníček,  Ing. Vojtěch Plachý,  Ing. Tibor Dobrovolný, Radomil Havrda
 
Omluveni: 	Dagmar Strnadová, Václav Veselý

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/21, včetně pozemků, součástí, příslušenství a stavebních objektů v k.ú. Velká Hleďsebe a Drmoul

	Záměr  kraje  bezúplatně  převést  nemovitosti  v  majetku  Karlovarského  kraje - části pozemkové parcely č. 322/1  v  k.ú. Šabina


	Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v  majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – garáží na st.p.č. 1084 a st.p.č. 1085, k.ú. Stará Role


	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – objekt č.p. 306 na st.p.č. 902, vč. st.p.č. 902 a p.p.č. 903/2


	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2306/1 v k.ú. Aš


	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 716 včetně stavební parcely č. 801 v k.ú. Ostrov nad Ohří


	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 1854 včetně souvisejících pozemků, vše v k.ú. Cheb



Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 


K bodu 1

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt  pozemkovou parcelu č. 595/1 o výměře 13.192 m2 , část pozemkové parcely č. 602/6 o výměře cca 9.519 m2 , vše v k.ú. a obci Velká Hleďsebe a část pozemkové parcely č. 1257/13 o výměře cca 3.925 m2 , v k.ú. a obci Drmoul, vše včetně stavby silnice, součástí, příslušenství a stavebních objektů  SO 140, SO 141, SO 143, SO 150, SO 301 a SO 701 

 
	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí pozemkové parcely č. 595/1 o výměře 13.192 m2 , části pozemkové parcely č. 602/6 o výměře  cca 9.519 m2 , vše v k.ú. a obci Velká Hleďsebe a části pozemkové parcely č. 1257/13 o výměře cca 3.925 m2 , v k.ú. a obci Drmoul, vše včetně stavby silnice, součástí, příslušenství a stavebních objektů  SO 140, SO 141, SO 143, SO 150, SO 301 a SO 701, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu výše uvedených nemovitostí, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle , IČ 65993390, (jako budoucí dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví    ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření.
	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 2

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 322/1 geometrickým plánem označené jako její díl „f“ o výměře 73 m2, díl „n“ o výměře 1 m2, díl „m“ o výměře 26 m2, díl „g“ o výměře 6 m2, díl „b+c+d“ o výměře 33 m2,  a části označené novým parcelním číslem jako 322/18 o výměře 106 m2,  vše v k.ú. a obci Šabina. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 322/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 279-5642/2006 z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označeny jako její díl „f“ o výměře 73 m2, díl „n“ o výměře 1 m2, díl „m“ o výměře 26 m2, díl „g“ o výměře 6 m2, díl „b+c+d“ o výměře 33 m2,  a části označené novým parcelním číslem jako 322/18 o výměře 106 m2, vše v k.ú. a obci Šabina, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Šabina, se sídlem Šabina č.p. 80, PSČ 356 01 , IČ 00573159, zastoupenou starostou obce panem Pavlem Peškem (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 Šabina.

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 ODLOŽENÍ MATERIÁLU záměru Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 530/1 o výměře 3.015 m2, v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová.

Ukládá majetkoprávnímu odboru provést místní šetření, oslovit sousední vlastníky pozemkové parcely č. 530/1, event. zajistit nový znalecký posudek.
          
Výbor schvaluje hlasování: (7,0,0)


K bodu 4

	Schvaluje ODLOŽENÍ MATERIÁLU záměru Karlovarského kraje úplatně nabýt garáž bez čp/če na stavební parcele č. 1084, garáž bez čp/če na stavební parcele č. 1085, stavební parcelu č. 1084 o výměře 23 m2  stavební parcelu č. 1085 o výměře 22 m2, vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, 
s  tím, že na příští jednání výboru bude pozván zástupce Krajské knihovny Karlovy Vary, který zdůvodní využití předmětných garáží.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,1)


K bodu 5

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod následujících nemovitostí :


	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. 181/1 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), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov. 

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


	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí následujících nemovitostí :


	budova č.p. 1197 (objekt školy) na st.p.č. 1080, vč. st.p.č. 1080 o výměře 2.176 m²,
	budova č.p. 1198 (stávající školní jídelna a družina) na st.p.č. 1081, vč. st.p.č. 1081 
o výměře 687 m²,

p.p.č. 224/97 o výměře 583 m²
p.p.č. 224/99 o výměře 245 m²,
	p.p.č. 224/109 o výměře 18.318 m²,
	p.p.č. 224/110 o výměře 1.022 m²,
	p.p.č. 224/342 o výměře 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.

	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: (6,0,1)


K bodu 6

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje úplatného nabytí objektu č.p. 306 vystavěného na pozemku st. parc. č. 902, včetně pozemku st. parc. č. 902 o výměře 3614  m2, pozemku p. parcela č. 903/02 o výměře 2523 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím a vybavením, včetně mobiliáře, za cenu dle znaleckého posudku.


	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatné nabytí objektu č.p. 306 vystavěného na pozemku st. parc. č. 902, včetně pozemku st. parc. č. 902 o výměře 3614  m2, pozemku p. parcela č. 903/02 o výměře 2523 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím a vybavením, včetně mobiliáře, za cenu dle znaleckého posudku, max. za cenu 100 mil. Kč.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,1)


K bodu 7

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje :


	budovu č.p. 1543 na st.p.č. 1684, vč. 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, formou obálkové metody.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části 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, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou Aš, se sídlem Hlavní 106, 352 01 Aš, IČ 47723416 (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Podobajlem, trvale bytem Arbesova 14, 352 01  Aš, panem Rostislavem Schwalbem, trvale bytem Chebská 928/167, 352 01  Aš, panem Radislavem Schwalbem, trvale bytem Chebská 928/167, 352 01  Aš (jako kupující na straně druhé), za cenu 51.500,--Kč + 9.639,--Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 61.639,--Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Jiřího Podobajla, pana Rostislava Schwalba a pana Radislava Schwalba.

Výbor schvaluje hlasování: (6,0,1)


K bodu 8

	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, 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.


	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, 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: (6,0,1)


K bodu 9

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej budovy 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, části st.p.č. 2913 o výměře 696 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní stavební parcely 
č. 2913 a označena stejným parcelním číslem jako st.p.č. 2913, st.p.č. 6456 o výměře 
30 m2, části p.p.č. 568/2 o výměře 11.126 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní p.p.č. 568/2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 568/2, včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní MUDr. RNDr. Milenou Škábovou, se sídlem Goethova 1358/25, 350 02  Cheb, IČ 12282413 (jako kupující na straně druhé), za cenu 34.000.000,--Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní MUDr. RNDr. Mileny Škábové.


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,2)


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

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



Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

