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KARLOVARSKÝ KRAJ
Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 
Zastupitelstva Karlovarského kraje


U s n e s e n í
z 9. zasedání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 17.2.2010 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni : 	Hana Hozmanov￡Hana Hozmanová, Jarom￭r KuttnerJaromír Kuttner, Tatiana Koc￡bov￡Tatiana Kocábová, Josef Murčo, MUDr. Vít Baloun (od 15.20 hod.), Mgr. Ellen Volavková, Vojtěch Plachý, Ing. Stanislav Dušek	

Omluveni :	RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Neomluveni: 	/	

Ostatní zúčastnění: Bc. Miroslav Očenášek, Ing. Marek Kukučka	


Jednání zahájila v 15:00 a ukončila v 15:30 předsedkyně Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice      č. III/2188 včetně pozemkových parcel, mostu, součástí a příslušenství  v k.ú. Rolava a Přebuz


	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Bečov nad Teplou


	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 430    a č. 427 v k.ú. Bříza nad Ohří – PF ČR                


	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely            č. 206/4 a č. 320/5 v k.ú. Bříza nad Ohří – ŘSD ČR


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 306/2 a č. 306/3 v k.ú. Hory u Jenišova


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1034 a č. 1033/2 v k.ú. Horní Tašovice


	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 10/10 v k.ú. Radošov u Kyselky


	Zrušení usnesení č. ZK 80/04/08 ze dne 17.4.2008 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na st.p.č. 7403 v k.ú. Cheb


	Plán práce výboru na r. 2010



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:


Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/2188 včetně pozemkových parcel, mostu, součástí a příslušenství  v k.ú. Rolava a Přebuz

usnesení č. 18/02/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 942 o výměře 10230 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 34-2670/2008 z původní pozemkové parcely č. 942 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 942/2 v k.ú. Rolava a obci Přebuz a pozemkové parcely č. 1489 o výměře 12109 m2 v k.ú. a obci Přebuz, vše včetně stavby silnice č. III/2188, mostu ev. č. 2188-1, součástí a příslušenství formou smlouvy o uzavření  budoucí smlouvy darovací, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Přebuz, se sídlem Přebuz 7, 358 01 Kraslice, IČ 00259543, zastoupeným starostou města panem Antonínem Čoukou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do ………………. nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Přebuz. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/2188 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

	 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 k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřit jej podpisem těchto smluv.





pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Bečov nad Teplou

usnesení č. 19/02/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 41/2 o výměře 10 m2, č. 1762/2 o výměře 24 m2, č. 1763/2            o výměře 1 m2, č. 3132/3 o výměře 5 m2, a částí pozemkové parcely č. 2020/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 492-26/2007 z původní pozemkové parcely č. 2020/1  a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2020/3 o výměře 199 m2 a pozemková parcela č. 2020/4 o výměře 16 m2, vše v  k.ú. a obci Bečov nad Teplou formou darovací smlouvy mezi Městem Bečov nad Teplou se sídlem Bečov nad Teplou, nám. 5. května 1, PSČ 364 64, IČ 00254410, zastoupeným starostkou města Oľgou Halákovou (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 Bečov nad Teplou do vlastnictví Karlovarského kraje.  

	a 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.



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 430 a č. 427 v k.ú. Bříza nad Ohří – PF ČR

usnesení č. 20/02/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 430 o výměře 3524 m2 a pozemkové parcely č. 427 o výměře    4950 m2 v k.ú. Bříza nad Ohří a obci Cheb formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje.  

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřit jej podpisem této smlouvy.


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely            č. 206/4 a č. 320/5 v k.ú. Bříza nad Ohří – ŘSD ČR

usnesení č. 21/02/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 206/4 o výměře 171 m2 a pozemkové parcely č. 320/5 o výměře 154 m2 v k.ú. Bříza nad Ohří a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 145 00, IČ 65993390 (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.  

	a 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.



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 306/2 a č. 306/3 v k.ú. Hory u Jenišova

usnesení č. 22/02/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkových parcel č. 306/2 o výměře 37 m2 a č. 306/3 o výměře 92 m2, vše  v k.ú. Hory u Jenišova a obci Hory formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, IČ 00259527, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (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 Nové Sedlo.


	 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.



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1034 a č. 1033/2 v k.ú. Horní Tašovice

usnesení č. 23/02/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1034 o výměře 188 m2 a č. 1033/2 o výměře 165 m2, vše  v k.ú. Horní Tašovice a obci Stružná formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Stružná, se sídlem Stružná, Stružná 83, PSČ 364 72, IČ 00255017, zastoupenou starostkou obce Zuzanou Večerkovou (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 Stružná.

	 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.



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 10/10 v k.ú. Radošov u Kyselky

usnesení č. 24/02/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 10/10 o výměře 29 m2 v  k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka formou darovací smlouvy mezi Obcí Kyselka se sídlem Kyselka, Kyselka 118, PSČ      362 72, IČ 00254762, zastoupenou starostou obce Josefem Janátem (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 předmětnou nemovitost z vlastnictví Obce Kyselka do vlastnictví Karlovarského kraje.  

	a 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.



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Zrušení usnesení č. ZK 80/04/08 ze dne 17.4.2008 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na st.p.č. 7403 v k.ú. Cheb

usnesení č. 25/02/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 80/04/08 ze        dne 17.4.2008 - prodej objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 o výměře 18 m2, 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 Marií Rosochovou, bytem Růžový kopeček 1, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 55.000,-- Kč + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 55.500,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní Marie Rosochové.


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Plán práce výboru na r. 2010

usnesení č. 26/02/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Schvaluje plán práce Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje na r. 2010.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


V Karlových Varech dne 19.2.2010

Zapisovatel: Ing. Marek Kukučka



								…………………………………
	Hana Hozmanov￡Hana Hozmanová, předsedkyně
	Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 
                                                                                              Zastupitelstva Karlovarského kraje

