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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 11. zasedání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 2.6.2010 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni : 	Hana Hozmanov￡Hana Hozmanová, Josef Murčo, MUDr. Vít Baloun, Mgr. Ellen Volavková, Vojtěch Plachý (od 15.10 hod.), Ing. Stanislav Dušek, Tatiana Kocábová

Omluveni :	RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D., Jaromír Kuttner

Neomluveni: 	/	

Ostatní zúčastnění: Mgr. Jaroslav Borka, Bc. Miroslav Očenášek, Ing. Marek Kukučka	


Jednání zahájila v 15:00 a ukončila v 15:50 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 směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví manželů Doležalových – k.ú. Pstruží u Merklína


	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Boží Dar – ŘSD ČR


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje –pozemková parcela č. 1331 v k.ú. Radošov u Kyselky


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely           č. 97/2 v k.ú. Velká Hleďsebe


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Těšetice u Bochova


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 2841/1 a č. 2904/1 v k.ú. Teplá


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely           č. 1316/2 v k.ú. Radošov u Kyselky


	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel     č. 843/3 a č. 2266/3 v k.ú Bublava


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 1354 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte


	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje –pozemková parcela             č. 2029/22 v k.ú. Otročín


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Sokolov do majetku Karlovarského kraje


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely          č. 167/5 v k.ú Podhoří u Chebu


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 465/5    a č. 465/6 v k.ú. Olšová Vrata



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:


Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví manželů Doležalových – k.ú. Pstruží u Merklína

usnesení č. 42/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemkové parcely č. 544/1 o výměře 123 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 117-12/2010 z původní pozemkové parcely č. 544/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 544/5 včetně porostů, vše v k.ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín) s nemovitostí ve vlastnictví manželů Doležalových (tj. pozemková parcela č. 544/3 o výměře 202 m2 v k.ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako směňující „A“ na straně jedné), a manželi Františkem Doležalem a Taťánou Doležalovou, oba trvale bytem Pstruží 5, PSČ 363 01 Merklín (jako směňující „B“ na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitost ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do ………………, nepředloží jiný zájemce svou nabídku
	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění směnné smlouvy, dle návrhu.

	 doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné směnné smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy


pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0


Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Boží Dar – ŘSD ČR

usnesení č. 43/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 200/33 o výměře 4522 m2, č. 200/34 o výměře 214 m2, č. 200/36 o výměře 511 m2, č. 200/37 o výměře 454 m2, č. 200/46 o výměře 5 m2, č. 213/2 o výměře 769 m2, č. 213/4 o výměře 122 m2, č. 865/5 o výměře 1253 m2, č. 865/20 o výměře 1 m2, č. 865/21 o výměře 32 m2, č. 1141 o výměře 3 m2, č. 1142 o výměře 4 m2, č. 1144 o výměře 94 m2 a č. 1011 o výměře 389 m2, vše v k.ú. a obci Boží Dar 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:
6
proti:
0
zdržel se:
0



Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje –pozemková parcela č. 1331 v k.ú. Radošov u Kyselky

usnesení č. 44/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 1331 o výměře 8 m2 v k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka, formou kupní smlouvy mezi paní Janou Kylsánovou, trvale bytem Radošov 142, PSČ 362 72 Radošov u Kyselky (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za vzájemně ujednanou kupní cenu            100,-Kč/1m2, tj. celkem 800,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Jany Kylsánové 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 kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.



pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely           č. 97/2 v k.ú. Velká Hleďsebe

usnesení č. 45/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 97/2 o výměře 372 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 805-21/2010 z původní pozemkové parcely č. 97/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 97/12 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe, formou kupní smlouvy mezi paní Hanou Pátkovou, trvale bytem Pohraniční stráže 173, PSČ 353 01 Velká Hleďsebe (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za vzájemně ujednanou kupní cenu 700,-Kč/1m2, tj. celkem 260.400,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Hany Pátkové do vlastnictví Karlovarského kraje

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy, 
dle návrhu


	a 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



pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Těšetice u Bochova

usnesení č. 46/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p. č. 1693 o výměře 2858 m2, č. 1691 o výměře 441 m2, č. 1689 o výměře 7071 m2, č. st. 133 o výměře 21 m2 a č. st. 132 o výměře 67 m2, vše  v k.ú. Těšetice u Bochova a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1,  PSČ  364 71 Bochov, IČ 00254444, zastoupeným Miroslavem Egertem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemky na své úřední desce, tj. do ………………. nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Bochov

	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:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 2841/1 a č. 2904/1 v k.ú. Teplá

usnesení č. 47/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 2841/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 884-188/2009 z původní pozemkové parcely č. 2841/1 a označena jako její díl „b“ o výměře 7 m2 a částí pozemkové parcely č. 2904/1, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2904/1 a označeny jako její díl „c+d“ o výměře 11 m2, vše  v k.ú. a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 143,  PSČ  364 61 Teplá, IČ 00255050, zastoupeným Martinem Klepalem, starostou města (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 vlastnictví Města Teplá

	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



Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely           č. 1316/2 v k.ú. Radošov u Kyselky

usnesení č. 48/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1316/2 o výměře 59 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 744,79-130/2009 z původní pozemkové parcely č. 1316/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1316/17 v k.ú. Radošov u Kyselky  a obci Kyselka, formou kupní smlouvy mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Praha 6, Pod Juliskou 5, PSČ 160 64, zastoupenými Ing. Jiřím Janotou, ředitelem (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za vzájemně ujednanou kupní cenu 5.900,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s.p., 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 kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel     č. 843/3 a č. 2266/3 v k.ú Bublava

usnesení č. 49/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 843/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 962-3492/2009 z původní pozemkové parcely č. 843/3 a označena jako její díl „a“ o výměře 106 m2 a části pozemkové parcely č. 2266/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2266/3 a označena jako její díl „b“ o výměře 18 m2 v k.ú. a obci Bublava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Horskou službou ČR, o.p.s., se sídlem Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51 Špindlerův Mlýn, zastoupenou Ing. Stanislavem Cysařem, místopředsedou správní rady (jako kupující na straně druhé), za cenu 24.800,--Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tyto části parcel na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Horské služby ČR, o.p.s.

	a 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



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 1354 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

usnesení č. 50/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 1354 o výměře 1331 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Lubomírem Krausem a Stanislavou Krausovou, oba trvale bytem Karlovy Vary, Hraniční 51, PSČ 360 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 93.170,--Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Krausových

	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



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje –pozemková parcela             č. 2029/22 v k.ú. Otročín

usnesení č. 51/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2029/22 o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Otročín, formou darovací smlouvy mezi Obcí Otročín, se sídlem Otročín č.p. 48, PSČ 364 63 Otročín, zastoupenou Marií Šaškovou, starostkou obce (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 Otročín 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 do majetku Města Boží Dar a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje

usnesení č. 52/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části stavby silnice č. III/2196 včetně pozemkových parcel č. 861 o výměře 863 m2, č. 883/2 o výměře 2360 m2, č. 883/3 o výměře  338 m2, č. 883/6 o výměře 99 m2 a č. 883/7 o výměře 21 m2, v k.ú. a obci Boží Dar formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupeným starostou města Ing. Janem Horníkem (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 Boží Dar

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 862/3 o výměře 6 m2 a č. 200/47 o výměře 69 m2 v k.ú. a obci Boží Dar formou darovací smlouvy mezi Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupeným starostou města Ing. Janem Horníkem (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 Boží Dar do vlastnictví Karlovarského kraje

	a 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.



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

usnesení č. 53/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkových parcel č. 25/13 o výměře 84 m2, č. 25/14 o výměře 34 m2, č. 25/15 o výměře 61 m2, č. 343/2 o výměře 38 m2, č. 343/3 o výměře 80 m2 a č. 343/4 o výměře    11 m2, v k.ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (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 Sokolov

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 25/16 o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (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 Města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje

	a 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.



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely          č. 167/5 v k.ú Podhoří u Chebu

usnesení č. 54/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 167/5 o výměře 47 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 457-89/2010 z původní pozemkové parcely č. 167/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 167/7 v k.ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Václavem Baumrukem a Hanou Baumrukovou, oba trvale bytem Podhoří 352, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 15.000,--Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část 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 Baumrukových

	a 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



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 465/5    a č. 465/6 v k.ú. Olšová Vrata

usnesení č. 55/06/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkových parcel č. 465/5 o výměře 8 m2 a č. 465/6 o výměře 80 m2 v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Ing. Ivanem Slánským, trvale bytem 5. května 187/24, PSČ 360 20 Karlovy Vary - Drahovice (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za vzájemně ujednanou kupní cenu 42.240,-Kč + 2.300,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 45.040,-Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Ing. Ivana Slánského 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 kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


V Karlových Varech dne 4.6.2010

Zapisovatel: Ing. Marek Kukučka
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