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  9. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 
15.10.2007 v  budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88, kancelář RNDr. Horkého, 3. patro 

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

Neomluveni: ---

Hosté: 	 RNDr. Petr Horký, Ing. Marek Kukučka, p. Jiráček 


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 –  pozemkové parcely v  k.ú. Tisová u Otročína a k.ú. Poseč

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

      3.   Záměr  kraje prodat nemovitost v  majetku Karlovarského kraje – část  pozemkové  parcely           č. 685/1 v k.ú. Dolní Rychnov

      4.   Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Verušičky a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Verušičky do majetku Karlovarského kraje

	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemkové parcely v  k.ú. Hrzín u Nového Kostela


	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2406/3 a část pozemkové parcely č. 2406/2, vše v k.ú. Nejdek


	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt  ev. č. 199 včetně pozemků  v k.ú. Skalka u Chebu


	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2 v k.ú. Dolní Dvory


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje –  pozemková parcela č. 239/1 v  k.ú. Toužim


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


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


	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova LDN 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

 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 


K bodu 1

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 683/9 o výměře 1.561 m2, v k.ú. Tisová u Otročína a obci Otročín a pozemkovou parcelu č. 738 o výměře     14.665 m2, v k.ú. Poseč a obci Otročín. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 683/9 o výměře 1.561 m2, v k.ú. Tisová u Otročína a obci Otročín a pozemkové parcely č. 738  o výměře 14.665 m2, v k.ú.Poseč a obci Otročín, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Otročín, se sídlem Otročín č.p. 48, PSČ 364 63, IČ 00254860, zastoupenou starostkou obce paní Marií Šaškovou (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 Obce Otročín.

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. 530/1 o výměře 3.015 m2,                v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 530/1 o výměře 3.015 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 66-186/2005 z původní pozemkové parcely č. 530/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 530/3, vše v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Ing. Vlastimilem a MUDr. Vlastou Tidrichovými, trvale bytem   Mánesova 10, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 24,17 Kč/m2, tj. celkem 72.900,-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 manželů Tidrichových.

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. 685/1 o výměře 169 m2,         v k.ú. a obci Dolní Rychnov.
          
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 685/1     o výměře 169 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 819-3881/2007 z původní pozemkové parcely č. 685/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 685/11, vše v k.ú. a obci Dolní Rychnov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností MONTSTAV CZ s.r.o., se sídlem      Záhořanského 3, PSČ 120 00 Praha 2, IČ 45348821, zastoupenou Ing. Karlem Šafnerem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,29Kč/m2, tj. 8.500,-Kč + 2.404,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 5.069,-Kč ze vyhotovení geometrického plánu tj. celkem 15.973,-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 společnosti MONTSTAV CZ s.r.o.

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. 727/3 o výměře 1.113 m2 v k.ú. Luka u Verušiček a obci Verušičky.  
Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt část pozemkové parcely č. 741/1 o výměře 864 m2 a část stavební parcely č. 84/1 o výměře 82 m2 , vše v k.ú. Luka u Verušiček a obci Verušičky.  

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 727/3 o výměře 1.113 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 62-44/2007 z původní pozemkové parcely č. 727/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 727/5, v k.ú. Luka u Verušiček a obci Verušičky, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Verušičky, se sídlem Verušičky 5, PSČ 364 52 Verušičky, IČ 00254819, zastoupenou starostou obce panem Petrem Kvasničkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou 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 Obce Verušičky.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 741/1 díl „a+c“ o výměře 864 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 62-44/2007 z původní pozemkové parcely č. 741/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 808 a části stavební parcely č. 84/1 díl „b“ o výměře 82 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 84/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 808  , vše v k.ú. Luka u Verušiček a obci Verušičky,  formou darovací smlouvy mezi Obcí Verušičky, se sídlem Verušičky 5, PSČ 364 52 Verušičky,  IČ 00254819, zastoupenou starostou obce panem Petrem Kvasničkou (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 Verušičky 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 bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 631/3 o výměře 18 m2 a pozemkovou parcelu č. 687/11 o výměře 18 m2, v k.ú. Hrzín u Nového Kostela a obci Nový Kostel. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 631/3 o výměře 18 m2 a pozemkové parcely č. 687/11  o výměře 18 m2, v k.ú.Hrzín u Nového Kostela a obci Nový Kostel, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Nový Kostel, se sídlem Nový Kostel č.p. 27, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00254126, zastoupenou starostou obce panem Oto Teuberem (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 Obce Nový Kostel.

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 schválit prodej části 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, části 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, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Léčebnou dlouhodobě nemocných Nejdek (jako prodávající na straně jedné), a manželi Elizabeth a Jurajem Petrovským, bytem Okružní 1161, 362 22  Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 200.790,--Kč + 1.970,--Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 203.260,--Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Petrovských.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)


K bodu 7

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu ev.č. 199 na stavební parcele č. 175, stavební parcelu č. 175 o výměře 74 m2  a pozemkovou parcelu č. 274/71 o výměře 331 m2, vše v k.ú. Skalka u Chebu, obec Cheb, včetně movitého majetku, který tvoří vybavení chaty v pořizovací ceně 63.666,--Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (jako prodávající na straně jedné), a panem Martinem Zábojem, bytem Přemysla Otakara 6, 350 02  Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 250.000,--Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Martina Záboje.
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)




K bodu 8

Schvaluje zamítnutí prodeje objektu č.p. 7 na st.p.č. 5/2, st.p.č. 5/2 o výměře 1710 m2 , v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem Ing. Janem Tomčanym, bytem V zahradách 7, 350 02  Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 750.000,--Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Ing. Jana Tomčanyho.

Doporučuje nové zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 7 na st.p.č. 5/2, st.p.č. 5/2 o výměře 1710 m2 , v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb

Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)


K bodu 9

Varianta I.

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.č. st. 239/1 o výměře 233 m2, v k.ú. a obci Toužim.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemku p.č. st. 239/1 o výměře 233 m2, v k.ú. a obci Toužim, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06  Karlovy Vary, IČ 00 57 46 60 (jako dárce na straně jedné), a Městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, 364 01  Toužim, IČ 00 25 50 76, zastoupeným starostou panem Antonínem Vránou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedený pozemek na své úřední desce, tj. do 19.11.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Toužim..

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)


K bodu 10

Informace zástupce Krajské knihovny Karlovy Vary p. Jiráčka, který sdělil účel využití předmětných garáží, které jsou předmětem úplatného nabytí : skladovací prostory pro nábytek, vybavení kanceláří, aj.

	Schvaluje zamítnutí úplatného nabytí garáže bez čp/če na stavební parcele č. 1084, garáže bez čp/če na stavební parcele č. 1085, stavební parcely č. 1084 o výměře 23 m2 a stavební parcely č. 1085 o výměře 22 m2, vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2, IČ 69797111 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou knihovnou Karlovy Vary, se sídlem Závodní 378/84, 360 06  Karlovy Vary, IČ 70966206 (jako kupující na straně druhé), za cenu 214.000,-- Kč,  a tím převést předmětné nemovitosti z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje.


	Doporučuje Krajské knihovně Karlovy Vary, ve spolupráci s odborem majetkoprávním, prověřit existenci volných prostor v nemovitostech, které jsou v majetku Karlovarského kraje. 


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)


K bodu 11

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést 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.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod objektu 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, 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 00 25 43 98, 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 řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Schvaluje zamítnutí žádosti paní Ivy Dáňové, bytem Pernink, o odkoupení areálu dílen bývalého SOU lesnického Abertamy, tj. objektu 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.

Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)


K bodu 12

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 1854 na st.p.č. 1810, vč. st.p.č. 1810 o výměře 1573 m2, budovu bez čp/če na st.p.č. 6455, vč. st.p.č. 6455 o výměře 163 m2, budovu bez čp/če na st.p.č. 6457, vč. st.p.č. 6457 o výměře 33 m2, část 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, část 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 výběrového řízení, za následujících podmínek:


	minimální kupní cena ve výši 20.000.000,--Kč


	kupní cena musí být zaplacena do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy složením celé částky na účet prodávajícího


	kupující se zaváže provozovat v celém objektu minimálně po dobu 10 let  léčebnu dlouhodobě nemocných, hospic či obdobné zdravotnické zařízení, v případě porušení zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi odhadní cenou (cenou v místě a čase obvyklou) ve výši 33.678.970,--Kč a nabídnutou kupní cenou


	/zřídit břemeno užívání objektu na dobu cca 10 let pro výše uvedené účely je spojeno s problémem, jak reagovat v případě nedodržení závazku – jaký je úmysl prodávajícího: pokud chce objekt zpátky, lze závazek pojistit právem odstoupení od smlouvy, tj. obnovení původního stavu vlastnictví s následným vypořádáním stran – vrácení kupní ceny, započítáním vložených prostředků kupujícím apod./   


	podmínkou hodnocení podané nabídky je složení jistiny ve výši 500.000,-- Kč - na účtu Karlovarského kraje č.ú. 78-2496140267/0100, VS 1854, a to nejpozději do 19. 11. 2007   



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



Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)



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

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






Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

