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  10. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 
20.11.2007 v  budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88, kancelář RNDr. Horkého, 3. patro 

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

Neomluveni: ---

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


Jednání zahájil a řídil Ing. Tibor Dobrovolný. 

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 –  pozemková parcela č. 392/1 včetně stavby silnice, v  k.ú. Citice

	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 175     na st.p.č. 202, objekt bez čp/če na st.p.č. 201, vč. st.p.č. 202, 201, vše v k.ú. Královské Poříčí


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  části pozemkové parcely č. 2416/1  v  k.ú. Cheb


      4.  Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 276/1 v k.ú. Citice

      5.    Záměr  kraje  bezúplatně  převést  nemovitosti  v  majetku  Karlovarského  kraje  –   pozemkové    
             parcely v  k.ú. Aš, Mokřiny a Nový Žďár

6. 	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – areál dílen bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy 
      
	Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v  majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely           č. 1277 v k.ú. Mariánské Lázně


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  část pozemkové parcely č. 5/1, včetně části stavby silnice č. II/209, součástí a příslušenství, v  k.ú. Chranišov


	Uzavření dodatku ke kupní smlouvě na prodej budovy č.p.1, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Chlum u Novosedel a obci Pšov



Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 

K bodu 1

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 392/1 o výměře 4.308 m2, včetně stavby silnice, v k.ú. Citice. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 392/1 o výměře 4.308 m2, včetně stavby silnice, v k.ú. Citice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Citice, se sídlem Citice č.p. 13, PSČ 356 01 Sokolov, IČ 00259284, zastoupenou starostou obce panem Josefem Shánělem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou pozemkovou parcelu včetně stavby silnice na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Citice.

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 bezúplatně převést objekt č.p. 175 na st.p.č. 202, st.p.č. 202 o výměře 781 m2, objekt bez čp/če na st.p.č. 201, st.p.č. 201 o výměře 127 m2, vše v k.ú. a obci Královské Poříčí.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod objektu č.p. 175 na st.p.č. 202, st.p.č. 202 o výměře 781 m2, objekt bez čp/če na st.p.č. 201, st.p.č. 201 o výměře 127 m2, vše v k.ú. a obci Královské Poříčí, včetně movitého majetku, který tvoří vybavení předmětných nemovitostí, v celkové pořizovací ceně ve výši 344.734,00 Kč, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (jako dárce na straně jedné), a Obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ 00259420, zastoupenou starostou obce panem Ing. Ivanem Stefanem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 19.11.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Královské Poříčí.

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 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 části pozemkové parcely č. 2416/1 o celkové výměře 3.681 m2,  vše v k.ú. a obci Cheb. 

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 2416/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3603-76/2007 a č. 3604-77/2007 z původní pozemkové parcely č. 2416/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2416/4 o výměře 597 m2, č. 2416/5 o výměře 298 m2, č. 2416/6 o výměře 260 m2, č. 2416/7 o výměře 227 m2, č. 2416/8 o výměře 123 m2, č. 2416/9 o výměře 73 m2, č. 2416/10 o výměře  85 m2, č. 2416/11 o výměře 141 m2 , č. 2416/12 o výměře 686 m2, č. 2416/13 o výměře 211 m2, č. 2416/14 o výměře 521 m2 a č. 2416/15 o výměře 459 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 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (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 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: (5,0,0)


K bodu 4

	Nedoporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí pozemkové parcely  č. 276/1 o výměře 1.167 m2, v k.ú. a obci Citice, formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Františkem Štěpánkem (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 100,-Kč/m2, tj. celkem 116.700,-Kč a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje.





	Ukládá majetkoprávnímu odboru pozvat na příští jednání majetkového výboru zástupce Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje k vysvětlení celé záležitosti, zejména z hlediska technického řešení možných sesuvů svahu u silnice č. III/21217 na st.p.č. 332/3 v k.ú. Citice. 



Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)


K bodu 5

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 3514/1 a č. 3514/2 o celkové výměře 18.462 m2, včetně stavby silnice č. III/2161 v km cca 0,000 – 1,285, součástí a příslušenství, č. 3516 o výměře 3.546 m2, včetně stavby silnice  č. III/2163 v km cca 0,000 – 0,150, součástí a příslušenství, č. 2137/5, č. 2137/58, č. 3470/37, č. 3470/50, č. 3550/10 a č. 3571/7 o celkové výměře 21.628 m2, včetně stavby silnice č. III/02116 v km cca 0,000 – 1,854, součástí a příslušenství, č. 2130/8, č. 3564/6, č. 3564/21 a č. 3564/22 o celkové výměře 12.866 m2, včetně stavby silnice č. III/21315 v km cca 11,276 – 12,754, součástí a příslušenství, č. 3853  o výměře 4.768 m2, včetně stavby silnice č. III/21318 v km cca 0,000 – 0,553, součástí a příslušenství, č. 3522/1, č. 3514/1, č. 3571/1, č. 3571/18 a 3571/19 o celkové výměře 40.184 m2, včetně stavby silnice č. II/217 v km cca 0,048 – 5,581, součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Aš, č. 820/1 o výměře 14.408 m2, včetně stavby silnice č. II/217 v km cca 0,048 – 5,581, součástí a příslušenství, v k.ú.Mokřiny a obci Aš, č. 252/4, č. 254/2, č. 255/4, č. 257/5, č. 329/1, 329/2, č. 329/8, č. 329/9, č. 370 a č. 371 o celkové výměře 16.250 m2, včetně stavby silnice č. II/217 v km cca 0,048 – 5,581, součástí a příslušenství, vše v k.ú. Nový Žďár a obci Aš, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných pozemků nebo jejich částí mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely nebo jejich části na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš. Přesné výměry částí parcel budou určeny po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby. 

Souhlasí

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

	a 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 6

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 3.12.2007 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: (5,0,0)


K bodu 7

Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1277 o výměře 136 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 1159-576/2007 z původní pozemkové parcely            č. 1277 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1277/2 v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Vlastimilem Reitmajerem, trvale bytem Dukelská 416/2, PSČ 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice  a Libuší Reitmajerovou, trvale bytem  Orelská 82/13, PSČ 101 00 Praha - Vršovice (jako kupující na straně druhé), za cenu 80,88Kč/m2, tj. 11.000,-Kč + 2.606,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 13.606,-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 Reitmajerových.

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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 8

Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 5/1 o celkové výměře cca 8.385 m2, včetně části stavby silnice č. II/209, všech součástí a příslušenství, v k.ú. Chranišov a obci Nové Sedlo, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětné části pozemku, části stavby silnice, součástí a příslušenství mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné), a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČ 00259527, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou část pozemkové parcely, včetně stavby silnice, součástí a příslušenství na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo. Přesná výměra části parcely bude určena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby. 
 
Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí
a 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 9

Nesouhlasí
a nedoporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku ke kupní smlouvě na prodej budovy č.p. 1, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Chlum u Novosedel a obci Pšov. 


Výbor schvaluje hlasování: (5,0,0)




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

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



Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

