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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 12. zasedání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 1.9.2010 v 15:00 hodin


Přítomni : 	Hana Hozmanov￡Hana Hozmanová, Josef Murčo, MUDr. Vít Baloun (od 15.30 hod.), Ing. Stanislav Dušek, Mgr. Ellen Volavková, RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D., Jaromír Kuttner

Omluveni :	Tatiana Kocábová, Vojtěch Plachý

Neomluveni: 	/	

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


Jednání zahájila v 15:00 a ukončila v 17:00 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:

	Zrušení usnesení  č. ZK 14/01/07 ze dne  25.1.2007 a č. ZK 97/04/07 ze dne 19.4.2007 - Majetkoprávní vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“


	Majetkoprávní vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“


	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1648/3, č. 1648/4 a č. 1648/5 v k.ú Rotava


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 174/14 v k.ú. Poseč


	Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi                  ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s.p. – k.ú. Pstruží u Merklína


	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část  pozemkové parcely    č. 384/11 v k.ú. Pomezí nad Ohří – PF ČR


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 4085 v k.ú Aš


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely a část stavby silnice č. III/21327 včetně součástí a příslušenství  v k.ú. Slatina                 u Františkových Lázní


	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1552/1 a 1552/5  obě v k.ú. Toužim


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 2029/21 v k.ú. Otročín


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 150 v k.ú Andělská Hora


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 3313/2 a pozemková parcela č. 3313/3 v k.ú. Karlovy Vary


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 890/1  v k.ú. Vahaneč


	Změna části usnesení č. ZK 235/09/09 ze dne 17.9.2009 – Úplatné nabytí nemovitosti             do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 4024/29 v k.ú. Sokolov


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 3470/37 v k.ú. Aš


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


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely          č. 761/14 v k.ú. Drmoul


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely          č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely           č. 390/1 v k.ú. Úšovice


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 405/5 v k.ú. Úšovice


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely        č. 761/16 v k.ú. Drmoul


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela č. st. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína


	Záměr kraje bezúplatně převést a bezúplatně nabýt nemovitosti – části pozemkových parcel k.ú. Hranice u Aše


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


	Zrušení části usnesení č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 + Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Města Karlovy Vary – k.ú. Olšová Vrata       a Březová


	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na pozemku p.č. st.193/2 a pozemek p.č. st.193/2 v k.ú. Pernink


	Záměr nabytí nemovitostí v k.ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou parcelu č. 505/7 v k.ú. Dřenice u Chebu



pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:


Zrušení usnesení  č. ZK 14/01/07 ze dne  25.1.2007 a č. ZK 97/04/07 ze dne 19.4.2007 - Majetkoprávní vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“

usnesení č. 56/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení dále uvedené usnesení  č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 ve znění: 

- schvaluje bezúplatný převod stavebních objektů SO 103, SO 104, SO 105, SO 303, SO 401, SO 402 a SO 801, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ : 357 35, IČ : 002 59 349, ( jako obdarovaný na straně druhé)

- schvaluje bezúplatný převod stavebních objektů SO 201, SO 481, SO 491 a SO 601, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ : 186 00, IČ : 709 94 234, ( jako obdarovaný na straně druhé)




- schvaluje bezúplatný převod stavebního objektu „vodovodní přípojka a kanalizace k drážnímu domku“, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Českými drahami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ : 110 15, IČ : 709 94 226 ( jako obdarovaný na straně druhé)

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/3 o výměře 34 m2,  č. 1203/4 o výměře 5 m2, č. 1203/5 o výměře 89 m2, č. 1203/6 o výměře 55 m2, č. 1203/7 o výměře 42 m2, č. 1203/8 o výměře 27 m2, č. 1203/9 o výměře 107 m2, č. 1175/6 o výměře 17 m2, č. 1175/5 o výměře 675 m2, č. 1175 díl „x“ o výměře 18 m2, č. 1175 díl „v“ o výměře 9 m2, č. 1175 díl „w“ o výměře 11 m2, č. 1175 díl „l“ o výměře 27 m2, č. 1175 díl „n“ o výměře 21 m2, č. 1175 díl „o“ o výměře 19 m2, č. 1175 díl „p1“ o výměře 70 m2, č. 1175/4 o výměře 221 m2, č. 1175/3 o výměře 151 m2, vše k.ú. Dolní Chodov, které byly v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“ odděleny geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původních pozemkových parcel č. 1203 a č. 1175, obě v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ : 357 35, IČ : 002 59 349 ( jako obdarovaný na straně druhé )

- schvaluje bezúplatný převod bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1018/1 díl „e1“ o výměře 93 m2,  č. 1185/1 díl „t“ o výměře 76 m2 a č. 1155/1 díl „q“ o výměře 455 m2, které byly v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“ odděleny geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původních pozemkových parcel č. 1018/1, 1185/1 a č. 1155/1, vše v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ : 357 35, IČ : 002 59 349 ( jako dárce na straně jedné ) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako obdarovaný na straně druhé )

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1055/14 o výměře 180 m2, která byla v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“ oddělena geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původní pozemkové parcely č. 1055/1 v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ : 186 00, IČ : 709 94 234, ( jako dárce na straně jedné ) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako obdarovaný na straně druhé )

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203 díl „l1“ o výměře 0 m2, která byla v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“ oddělena geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původní pozemkové parcely č. 1203 v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ : 186 00, IČ : 709 94 234 ( jako obdarovaný na straně druhé )
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv




Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení dále uvedené usnesení  č. ZK 97/04/07 ze dne 19.4.2007 ve znění:

- Zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 ve znění

- Schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/5 o výměře 89 m2, č. 1203/9 o výměře   107 m2,

Zbývající část usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 se nemění       

- Schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/5 o výměře 103 m2, č. 1203/9 o výměře 106 m2

Zbývající část usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 se nemění       


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Majetkoprávní vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“

usnesení č. 57/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod stavebních objektů SO 103, SO 104, SO 105, SO 303, SO 401, SO 402 a SO 801, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ : 357 35, IČ : 002 59 349, (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené stavební objekty na své úřední desce, tj. do ………………. nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Chodov

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod stavebních objektů SO 201, SO 481, SO 491, SO 601 a stavebního objektu „vodovodní přípojka a kanalizace k drážnímu domku“, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ : 186 00, IČ : 709 94 234, (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené stavební objekty na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o.


a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1175/7 o výměře 151 m2,  č. 1175/8 o výměře 193 m2, č. 1175/9 o výměře 17 m2, č. 1175/10 o výměře 70 m2, č. 1175/11 o výměře 27 m2, č. 1175/12 o výměře 21 m2, č. 1175/13 o výměře 19 m2, č. 1175/14 o výměře 18 m2, č. 1175/15 o výměře 675 m2, č. 1175/17 o výměře 9 m2, č. 1175/18 o výměře 11 m2, č. 1203/10 o výměře 106 m2, č. 1203/11 o výměře 27 m2, č. 1203/12 o výměře 55 m2, č. 1203/13 o výměře 42 m2, č. 1203/14 o výměře 103 m2, č. 1203/15 o výměře 5 m2, č. 1203/16 o výměře 34 m2, č. 1203/17 o výměře 55 m2 a č. 1203/18 o výměře 11 m2, vše k.ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“,  formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ : 357 35, IČ : 002 59 349 (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 Chodov 

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/19 o výměře 1 m2, v k.ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ : 186 00, IČ : 709 94 234 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedený pozemek na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o.

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1018/14 o výměře 92 m2,  č. 1140/26 o výměře 23 m2, č. 1155/34 o výměře 455 m2 a č. 1185/209 o výměře 76 m2 v k.ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ : 357 35, IČ : 002 59 349 (jako dárce na straně     jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Chodov do vlastnictví Karlovarského kraje

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1055/22 o výměře 180 m2, v k.ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.209-018“, formou darovací smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ : 186 00, IČ : 709 94 234, (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o. 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:
6
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1648/3, č. 1648/4 a č. 1648/5 v k.ú Rotava

usnesení č. 58/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 1648/3 o výměře 31 m2 v k.ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Lydií Pikalovou, trvale bytem Rotava, Kraslická 292, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 4.650,-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 vlastnictví paní Lydie Pikalové
 
Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 1648/4 o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a panem Richardem Hockem, trvale bytem Rotava, Kraslická 289, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 6.000,-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 vlastnictví pana Richarda Hocka

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 1648/5 o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovo u 3.300,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat u organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Zdeňkem Hunkou a Danou Hunkovou, oba trvale bytem Rotava, Kraslická 263, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za cen 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 Hunkových




	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv



pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 174/14 v k.ú. Poseč

usnesení č. 59/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 174/14 o výměře 5 m2 v k.ú. Poseč  a obci Otročín, formou kupní smlouvy mezi společností AGRO – Otročín a.s., se sídlem Otročín 140, PSČ 364 63, zastoupenou Ing. Jaroslavem Špičkou, předsedou představenstva, a Ing. Manfredem Líbalem, členem představenstva (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 200,-Kč + 2.100,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.800,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti AGRO – Otročín a.s., 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


Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi                  ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s.p. – k.ú. Pstruží u Merklína

usnesení č. 60/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. pozemkové parcely č. 585/1 o výměře 4306 m2, č. 585/10 o výměře 842 m2, č. 585/16 o výměře 1027 m2, č. 585/17 o výměře 178 m2, č. 585/20 o výměře 62 m2, č. 585/23 o výměře     1088 m2 a č. 585/26 o výměře 597 m2, vše v k.ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín) s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., (tj. pozemkové parcely č. 585/5 o výměře 3966 m2, č. 585/9 o výměře 690 m2, č. 585/12 o výměře 9 m2, č. 585/13 o výměře 19 m2, č. 585/14 o výměře 30 m2, č. 585/15 o výměře 232 m2, č. 585/18 o výměře 108 m2, č. 585/19 o výměře 493 m2 a č. 585/21 o výměře 83 m2, vše 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 Směnitel č. 2 na straně jedné), a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové (jako Směnitel č. 1 na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do …………………, nepředloží jiný zájemce svou nabídku

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

a 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:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část  pozemkové parcely    č. 384/11 v k.ú. Pomezí nad Ohří – PF ČR

usnesení č. 61/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 384/11 o výměře 68 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 229-47/2010 z původní pozemkové parcely č. 384/11 a označena původním parcelním číslem jako pozemková parcela č. 384/11 v k.ú.  a obci Pomezí nad Ohří 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 předmětnou nemovitost 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:
6
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 4085 v k.ú Aš

usnesení č. 62/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 4085 o výměře 65 m2 v k.ú. a obci Aš formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Jäger Markus s.r.o., se sídlem Hranice,  Pastviny 169, PSČ 352 01, IČ 26374463, zastoupenou panem Miroslavem Bauerem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za cenu 20.000,-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 vlastnictví společnosti Jäger Markus s.r.o.
 
	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 – pozemkové parcely a část stavby silnice č. III/21327 včetně součástí a příslušenství  v k.ú. Slatina                 u Františkových Lázní

usnesení č. 63/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkových parcel č. 399/1 o výměře 7271 m2, č. 417/1 o výměře 676 m2, č. 399/2      o výměře 1939 m2, č. 390/1 o výměře 11316 m2, v k.ú. Slatina u Františkových Lázní    a obci Františkovy Lázně, vše včetně části stavby bývalé silnice č. III/21327 v km 0,000 – 1,781 km, součástí a příslušenství a pozemkových parcel č. 399/7 o výměře 
7 m2, č. 399/8 o výměře 89 m2, č. 399/9 o výměře 203 m2, č. 399/10 o výměře 15 m2,                 č. 399/11 o výměře 50 m2, č. 399/12 o výměře 36 m2, č. 399/13 o výměře 18 m2,           č. 399/14 o výměře 37 m2, č. 399/15 o výměře 5 m2, č. 399/16 o výměře 14 m2,             č. 399/17 o výměře 247 m2  a č. 399/18 o výměře 105 m2, v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 00253936, zastoupeným starostou města panem Ivo Mlátilíkem (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 Františkovy Lázně
 
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 prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1552/1 a 1552/5  obě v k.ú. Toužim

usnesení č. 64/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 1552/1 o výměře 1382 m2a  č. 1552/5 o výměře 156 m2,  vše v k.ú. a obci Toužim  formou kupní  smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm zemědělským, Odborným učilištěm a učilištěm, Toužim, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Antonínem Vršinským trvale bytem Vodní 235, 36401Toužim (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu 8.840,- Kč + 4000,- Kč znalecký posudek + 500,- Kč kolek tj. celkem 13.340,- Kč

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Středního odborného učiliště zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Toužim, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.


pro:
3
proti:
2
zdržel se:
1

Usnesení k tomuto bodu jednání nebylo přijato.


Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 2029/21 v k.ú. Otročín

usnesení č. 65/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 2029/21 o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Otročín, formou kupní smlouvy mezi Ing. Janem Ulrychem, trvale bytem Ostrov, Čapkova 399, PSČ 363 01 (jako prodávající na 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 580,-Kč + 2.100,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 3.180,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Ing. Jana Ulrycha do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po zrušení zástavního práva evidovaného na dotčené nemovitosti
 
	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 prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 150 v k.ú Andělská Hora

usnesení č. 66/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 150 o výměře 71 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 529-57/2007 z původní pozemkové parcely č. 150 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 150/2 v k.ú. a obci Andělská Hora formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Jitkou Slavíkovou, trvale bytem U Krbu 2023/22, PSČ 100 00 Praha - Strašnice (jako kupující na straně druhé), za cenu 7.850,--Kč + 2.100,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 9.950,-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 vlastnictví paní Jitky Slavíkové
 
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 – části pozemkové parcely č. 3313/2 a pozemková parcela č. 3313/3 v k.ú. Karlovy Vary

usnesení č. 67/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 3313/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1939-284/2009 z původní pozemkové parcely č. 3313/2 a označeny novým parcelním č. jako pozemková parcela č. 3313/5 o výměře 1035 m2 a č. 3313/6 o výměře 27 m2 a pozemkové parcely č. 3313/3 o výměře 171 m2, vše  v k.ú. a obci Karlovy Vary formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,  PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (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 vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR 

	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 nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 890/1  v k.ú. Vahaneč

usnesení č. 68/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkové parcely č. 890/1 o výměře 8245 m2 v k.ú. Vahaneč 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 č.p. 5, PSČ 364 56 Verušičky, IČ 00255131, zastoupenou starostou obce panem Petrem Kvasničkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce, tj. do ……………….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Verušičky

	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



Změna části usnesení č. ZK 235/09/09 ze dne 17.9.2009 – Úplatné nabytí nemovitosti             do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 4024/29 v k.ú. Sokolov

usnesení č. 69/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 235/09/09 ze dne 17.9.2009 ve znění:

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4024/29 o výměře 294 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2657-98/2009 z původní pozemkové parcely č. 4024/29 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4024/103  v k.ú. a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 45274649 (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, která byla stanovena po geometrickém zaměření předmětné části pozemku, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 331/09 ze dne 29.6.2009 ve výši 4.470,-Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku společnosti ČEZ, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

Zbývající část usnesení č. ZK 235/09/09 ze dne 17.9.2009 se nemění

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4024/29 o výměře 294 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2657-98/2009 z původní pozemkové parcely č. 4024/29 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4024/103  v k.ú. a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ 27309941 (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, která byla stanovena po geometrickém zaměření předmětné části pozemku, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 331/09 ze dne 29.6.2009 ve výši 4.470,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 3470/37 v k.ú. Aš

usnesení č. 70/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:


Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3470/37 o výměře 2185 m2 v k.ú. a obci Aš formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce, tj. do ……………….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš
 
	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


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

usnesení č. 71/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod objektu č.p. 661 na pozemku p.č. st.963, pozemek p.č. st.963 o výměře 441 m2, vše v k.ú. Horní Slavkov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov (jako dárce na straně jedné), a Městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31  Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Horní Slavkov.

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.č. st.2780 o výměře 56 m2, pozemku p.č. 2533/43 o výměře 1103 m2, pozemku p.č. 2533/178 o výměře 154 m2, vše v k.ú. Horní Slavkov, formou darovací smlouvy mezi Městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31  Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Horní Slavkov do vlastnictví Karlovarského kraje.


	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Dětského domovem Horní Slavkov, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv.


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
1

Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely          č. 761/14 v k.ú. Drmoul

usnesení č. 72/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 761/14 o výměře 10758 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 788-103/2009 z původní pozemkové parcely č. 761/14 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2048/89  v k.ú. a obci Drmoul,  formou kupní smlouvy mezi Zemědělským družstvem „Rozvoj“, se sídlem v Trstěnicích, Trstěnice 1, PSČ 353 01, IČ 00116084, zastoupeným Ing. Göranem Wohlrabem, předsedou představenstva (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 4.195.620,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Zemědělského družstva „Rozvoj“ 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:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely          č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

usnesení č. 73/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 213/2 o výměře 4826 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 202-57/2009 z původní pozemkové parcely č. 213/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 402/33  v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně,  formou kupní smlouvy mezi paní Ludmilou Goldbergerovou, trvale bytem Břeclav, Národních hrdinů 1987/39, PSČ 690 02, paní Drahomírou Ježkovou, trvale bytem Jesenice, Krtská 254, PSČ 270 33 a paní Květoslavou Roubkovou, trvale bytem Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, Lesní 537, PSČ 431 51 (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 3.136.900,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z podílového spoluvlastnictví paní Goldbergerové (1/2), paní Ježkové (1/4) a paní Roubkové (1/4) 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:
0
proti:
5
zdržel se:
2

Usnesení k tomuto bodu jednání nebylo doporučeno krajskému zastupitelstvu ke schválení, 
a to z důvodu vysoké ceny a výbor současně doporučuje Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, pokračovat v jednání s prodávajícím, s cílem snížit kupní cenu za předmětné nemovitosti.


Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely           č. 390/1 v k.ú. Úšovice

usnesení č. 74/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 390/1 o výměře 117 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1759-4/2010 z původní pozemkové parcely č. 390/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 390/3 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně,  formou kupní smlouvy mezi paní Reginou Klinderovou, trvale bytem Praha - Slivenec, K Lochkovu 579/19, PSČ 154 00 (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 67.860,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Klinderové 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:
0
proti:
5
zdržel se:
2

Usnesení k tomuto bodu jednání nebylo doporučeno krajskému zastupitelstvu ke schválení, 
a to z důvodu vysoké ceny a výbor současně doporučuje Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, pokračovat v jednání s prodávajícím, s cílem snížit kupní cenu za předmětné nemovitosti.

Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 405/5 v k.ú. Úšovice

usnesení č. 75/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 405/5 o výměře 412 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně,  formou kupní smlouvy mezi Ing. Milanem Bindzarem, trvale bytem Mariánské Lázně - Úšovice, Palackého 77/91, PSČ 353 01 (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 329.600,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Ing. Bindzara 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:
0
proti:
6
zdržel se:
1

Usnesení k tomuto bodu jednání nebylo doporučeno krajskému zastupitelstvu ke schválení, 
a to z důvodu vysoké ceny a výbor současně doporučuje Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, pokračovat v jednání s prodávajícím, s cílem snížit kupní cenu za předmětné nemovitosti.


Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely        č. 761/16 v k.ú. Drmoul

usnesení č. 76/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 761/16, které byly odděleny geometrickým plánem č. 788-103/2009 a označeny novými parcelními čísly jako pozemkové parcely č. 2048/90          o výměře 3230 m2, č. 2048/91 o výměře 322 m2, č. 2048/92 o výměře 739 m2, č. 761/26 o výměře 2974 m2 a č. 761/27 o výměře 143 m2,  v k.ú. a obci Drmoul,  formou kupní smlouvy mezi panem Bohumilem Dörflem, trvale bytem Liberec, Zahradní 545, PSČ 460 01 a panem Vladimírem Dörflem, trvale bytem Liberec, Puškinova 313/3, PSČ 460 08 (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 2.889.120,-Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z podílového spoluvlastnictví pana Bohumila Dörfla (1/2) a pana Vladimíra Dörfla (1/2) 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:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela č. st. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína

usnesení č. 77/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí objektu bez čp/če na stavební parcele č. st. 66 a stavební parcely č. st. 66 o výměře 774 m2, včetně všech vedlejších staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína,  formou kupní smlouvy mezi manželi panem Janem Rózsou a paní Naděždou Rozsovou, trvale bytem Merklín 165,  PSČ 362 34 Merklín (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 2.685.040,-Kč, a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Rozsových 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:
5
proti:
0
zdržel se:
2


Záměr kraje bezúplatně převést a bezúplatně nabýt nemovitosti – části pozemkových parcel k.ú. Hranice u Aše

usnesení č. 78/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 2012/1 oddělené GP č. 871-6181/2009 a GP č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem jako 2012/9 o výměře 3901 m2 , části pozemkové parcely č. 2012/4 oddělené GP č.812-6181/2007  a označené novým parcelním číslem jako p.p.č. 2012/7 o výměře 231 m2 a st.p.č. 927 o výměře 175 m2  vč. objektu bez č.p. /č.e.( zemědělská stavba) na st.p.č. 927 , vše v k.ú. Hranice u Aše ,v obci Hranice, okrese Cheb formou Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem  zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné) a Zbyňkem Muškou, trvale bytem Údolní 309, 351 24 Hranice ( jako obdarovaným na straně druhé) , za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat  pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 4.10.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví  Zbyňka Mušky 

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely p.p.č. 1868/3 oddělené geometrickým plánem č.812-6181/2007  a označené novým parcelním číslem  jako p.p.č. 1868/4 o výměře 1032 m2, dále části pozemkové parcely p.p.č. 3898 oddělené geometrickým plánem č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem 3898/2 o výměře 197 m2 formou Darovací smlouvy mezi Zbyňkem Muškou, trvale bytem Údolní 309, 351 24 Hranice (jako dárce na straně jedné) a  Karlovarským krajem  zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací  ( jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Zbyňka Mušky do vlastnictví Karlovarského kraje 

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části 	pozemkové parcely p.p.č. 1890 oddělené geometrickým plánem č. 812-6181/2007  a označené novým parcelním číslem 1890/2 o výměře 1 m2, části  pozemkové parcely p.p.č.  2008 oddělené geometrickým plánem č.812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem jako p.p.č. 2008/2 o výměře 057 m2 , části pozemkové parcely p.p.č 3863/3 oddělené geometrickým plánem č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem p.p.č. 3863/5 o výměře 20m2, formou Darovací smlouvy mezi Františkem Muškou, trvale bytem Krásňany 714, 351 24 Hranice (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem  zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací  ( jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Františka Mušky do vlastnictví Karlovarského kraje


	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova pro seniory v Hranicích ,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 Aš a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje

usnesení č. 79/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 3571/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2852-121/07 z původní pozemkové parcely č. 3571/1 a označeny jako její díl „l“ o výměře 3 m2, díl „g2“ o výměře 20 m2, díl „e“ o výměře 9 m2, díl „s“ o výměře 1 m2, díl „b“ o výměře     21 m2, díl „x“ o výměře 64 m2, díl „h“ o výměře 92 m2, díl „f“ o výměře 138 m2, díl „k“    o výměře 206 m2, díl „u2“ o výměře 26 m2, díl „x1“ o výměře 14 m2, díl „s1“ o výměře  74 m2, díl „y“ o výměře 21 m2 a části označené novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4028 o výměře 109 m2 a částí pozemkové parcely č. 3571/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2894-243/07 z původní pozemkové parcely č. 3571/1 a označeny jako její díl „v“ o výměře 2 m2, díl „u“ o výměře 1 m2, díl „o“ o výměře 65 m2, díl „f“ o výměře 11 m2, díl „m“ o výměře 16 m2, díl „b“ o výměře 16 m2 a části označené novým parcelním číslem jako pozemková parcela č.3571/26 o výměře 80 m2, vše v k.ú. a obci Aš formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města (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 Aš

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 3470/46, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2852-121/07 z původní pozemkové parcely č. 3470/46 a označena jako její díl „w2“ o výměře 165 m2, části pozemkové parcely č. 390/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 390/3 a označena jako její díl „r2“ o výměře 67 m2, části pozemkové parcely č. 259/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 259/1 a označena jako její díl „q2“ o výměře 10 m2, části pozemkové parcely č. 390/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 390/2 a označena jako její díl „n2“ o výměře 19 m2, části pozemkové parcely č. 390/4, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 390/4 a označena jako její díl „x2“ o výměře 227 m2, části pozemkové parcely č. 380/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 380/2 a označena jako její díl „w1“ o výměře 43 m2, části pozemkové parcely č. 3592/4, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3592/4 a označena jako její díl „p1“ o výměře 172 m2, části pozemkové parcely č. 380/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 380/1 a označena jako její díl „q1“ o výměře 165 m2, části pozemkové parcely č. 3470/45, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3470/45 a označena jako její díl „t“ o výměře 7 m2, části pozemkové parcely č. 3470/15, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3470/15 a označena jako její díl „c1+z2“ o výměře 29 m2 a částí pozemkové parcely č. 3470/40, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2894-243/07 z původní pozemkové parcely č. 3470/40 a označeny jako její díl „z“ o výměře 7 m2, díl „y“ o výměře 16 m2 a díl „d“ o výměře 15 m2 a části pozemkové parcely č. 3470/41, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3470/41 a označena jako její díl „x“ o výměře 25 m2,vše v k.ú. a obci Aš formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města (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 Aš 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


Zrušení části usnesení č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 + Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Města Karlovy Vary – k.ú. Olšová Vrata a Březová

usnesení č. 80/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení dále uvedenou část usnesení  č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 ve znění: 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře cca 45 m2, č. 453/2 o výměře cca 500 m2, č. 457 o výměře cca 277 m2, č. 459 o výměře cca 180 m2, č. 464 o výměře cca 21 m2, č. 491/1 o výměře cca 661 m2, č. 510 o výměře cca 500 m2, č. 513 o výměře cca 40 m2,   č. 587/1 o výměře cca 3 m2, č. 588/1 o výměře cca 5 m2, č. 588/2 o výměře cca 74 m2 a č. 591 o výměře cca 302 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata,  formou smlouvy o  budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20, IČ 00254657, zastoupeným primátorem města Ing. Wernerem Hauptmannem (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy pro oceňování majetku dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a dle platné  prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR podle stavu ke dni vypracování znaleckého posudku, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 180 dnů od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ dle skutečného provedení uvedené stavby a dle geometrického plánu, který bude za tímto účelem zpracován

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Zbývající část usnesení č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 se nemění

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy         o budoucí směnné smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou    a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kraj na straně jedné), a Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 360 21, PSČ 360 21, IČ 00254657 (jako město na straně druhé), jejímž předmětem plnění je závazek budoucí směny nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. části pozemků p. č. 407/2, č.465/4 v k.ú. Olšová Vrata, v rozsahu záborového elaborátu č. 295/2008 a geometrických plánů č. 772-91009/2009 a č. 755-134/2009), a částí pozemků, které hodlá Karlovarský kraj získat do svého vlastnictví (tj. části pozemků p. č. 507, č. 465/1,    č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata, v rozsahu záborového elaborátu č. 295/2008 a částí pozemků p.č. 566/1, č. 566/2, č. 567 a č. 854 v k.ú. Olšová Vrata, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 768-255/2009, označených jako pozemky  p.č. 566/1, č. 566/2,     č. 566/4, č. 567 a č. 854) s nemovitostmi ve vlastnictví Města Karlovy Vary (tj. pozemků p. č. 404/2 a č. 453/3 a částí pozemků  p.č. 459, č. 491/1, č. 510, č. 513, č. 587/1, č. 588/1, č. 588/2,  č. 591, č. 592/3, č. 578/3, č. 252, č. 249, č. 253, č. 587/3,  č. 585, č. 579/3, č. 248/1 a  č. 572 v k.ú. Olšová Vrata,  v rozsahu záborového elaborátu č. 295/2008 a geometrických plánů č. 772-91009/2009 a č. 755-134/2009 a části pozemku p.č. 12 v k.ú. Březová v rozsahu záborového plánu stavby „Statické zajištění vozovky na sil. III/2087 v km 5,370-5,437“), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do …………….., nepředloží jiný zájemce svou nabídku

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy              o budoucí směnné smlouvě, dle návrhu.

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



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na pozemku p.č. st.193/2 a pozemek p.č. st.193/2 v k.ú. Pernink

usnesení č. 81/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej garáže bez čp/če  na pozemku p.č. st.193/2, pozemku p.č. 193/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 27 m2, vše v k.ú. Pernink, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a MUDr. Janem Pazdiorou, bytem Střední 77, Pernink (jako kupující na straně druhé), za cenu 25.000,--Kč + 2.450,--Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,--Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 27.950,--Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku MUDr. Jana Pazdiory, s tím, že kupující poskytne 1 parkovací místo pro sanitní vůz Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.



	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit ho podpisem této smlouvy.



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr nabytí nemovitostí v k.ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku

usnesení č. 82/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí následujících nemovitostí z majetku Města Karlovy Vary:

- části pozemkové parcely č. 522/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 774-081/2010 z původní pozemkové parcely č. 522/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 7567 m2, 
- části pozemkové parcely č. 523/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 523/2 a označena jako její  díl „b“  o výměře 5559 m2,
- části pozemkové parcely č. 525/132, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 525/132 a označena jako její  díl „c“ o výměře 272 m2,
- části pozemkové parcely č. 524, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 524 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 524/2 o výměře 482 m2,
- pozemkové parcely č. 522/2 o výměře 387 m2,
- pozemkové parcely č. 522/5 o výměře 3 m2,
- pozemkové parcely č. 522/3 o výměře 4058 m2
- pozemkové parcely č. 522/6 o výměře 52 m2,
- pozemkové parcely č. 522/8 o výměře 5 m2,
vše v k.ú. Dvory,

- části pozemkové parcely č. 449, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 805-081/2010 z původní pozemkové parcely č. 449 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 449/2 o výměře 372 m2,
vše v k.ú. Tašovice.


Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr nabytí následujících nemovitostí ze správy Pozemkového fondu České republiky:

- pozemkové parcely č. 522/4 o výměře 14 m2, 
- pozemkové parcely č. 522/7 o výměře 4 m2,
vše v k.ú. Dvory.

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr nabytí následujících nemovitostí z majetku ČR – Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje:

- části pozemkové parcely č. 525/82, která byla oddělena geometrickým plánem č. 767-043/2010 z původní pozemkové parcely č. 525/82 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 525/143 o výměře 519 m2,
vše v k.ú. Dvory.


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou parcelu č. 505/7 v k.ú. Dřenice u Chebu

usnesení č. 83/09/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 505/7 o výměře 229 m2, v k.ú. Dřenice u Chebu, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné), a paní Blankou Kratochvílovou, trvale bytem Valdštejnova 54, Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 61.740,--Kč + 2.200,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 64.440,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 4.10.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Blanky Kratochvílové.


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


V Karlových Varech dne 2.9.2010

Zapisovatel: Ing. Marek Kukučka




								…………………………………
	Hana Hozmanov￡Hana Hozmanová, předsedkyně
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