
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci  

nepotřebného majetku 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 8. zasedání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 

konaného dne 21.05.2018 v 13:00 hodin 

 

 

Přítomni:  Ing. Erik Klimeš, Ingeborg Štiková, Bohuslava Hajská, Jitka Riesová, Štefan Liguš, 

Ing. Martin Kalina (příchod 13:05 hod.), Bc. Josef Pojar, Lukáš Zykán 

  

 

Omluveni: Mgr. Petr Zahradníček, PhDr. Zdeněk Soukup, Jiří Mlateček 

 

Neomluveni:  /  

 

Ostatní zúčastnění:  Ing. Petr Šťovíček za Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, 

p.o., Ing. Šárka Neckářová zapisovatel 

 

 

Jednání zahájil v 13:00 a ukončil v 14:00 hod. předseda Výboru pro hospodaření s majetkem a pro 

likvidaci nepotřebného majetku Ing. Erik Klimeš. 

 

Členové Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku schválili účast 

Ing. Petra Šťovíčka za Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p.o., který se jednání 

výboru zúčastnil jako host. 

 

pro:  7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Členové Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku schválili 

následující program: 

 

 

1. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti UNIPETROL 

RPA, s.r.o. – pozemek p.p.č. 2299/35 a část pozemku p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb 

2. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 

pozemku p.č. 116 v k.ú. Horní Částkov 

3. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část 

pozemku p.č. 2552/1 v k.ú. Dolní Chodov 

4. Schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - 

části pozemku p. č. 2941 v k. ú.  Sokolov, obec Sokolov 

5. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 

– část pozemku p.p.č. 19/10 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

6. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2422/23, 2422/24 a 2422/25 v k.ú. Cheb a pozemků p.p.č. 

211/8, 211/9, 291/31, 291/25, 291/26 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 199/20 v k.ú. Hradiště 

u Chebu z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje a zřízení služebnosti ke 

služebným pozemkům p.p.č. 291/25, 291/26, 291/31 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu ve 
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prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

7. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Březová - část pozemku p.p.č. 737 v k.ú. Kamenice u Březové včetně stavby silnice č. 

III/21024, součástí a příslušenství 

8. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov 

– části pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov 

9. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 

Sedlo - pozemky p.č. 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 a 17/18 v k.ú. Chranišov 

10. Zrušení usnesení č. ZK 511/12/17 ze dne 07.12.2017 – Prodej nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 

813/5 v k.ú. Háje u Chebu a schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje 

do majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5 v k.ú. Háje u 

Chebu dle nové žádosti 

11. Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Dobroše 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. 

Cheb, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací a 

společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o. 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, 1090/2, 

1083/3, 1086 v k.ú. Drahovice, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou stavební 

Karlovy Vary, příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou 

společností Elektromontáže Touš s. r. o. 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, v 

majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou 

organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

15. Likvidace movitého majetku ve správě příspěvkových organizací Karlovarského kraje 

 

16. Různé 

 

 

pro:  8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 

Bod jednání č. 1 a 4 uvedl předseda výboru Ing. Erik Klimeš a navrhl hlasování en bloc  

o bodech č. 1 a 4 a dal o návrhu hlasovat. 

 

 

pro: 

 

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

 

Poté členové výboru hlasovali en bloc o bodech č. 1 a 4 předložená usnesení těchto bodů 

schválili. 

 

 

pro: 

 

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

 



3 

1) Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. – pozemek p.p.č. 2299/35 a část pozemku p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb 

 

usnesení č. 142/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku 

p.p.č. 2299/35 o výměře 392 m2 a části pozemku p.p.č. 2299/1, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 5815-127/2017 z původního pozemku p.p.č. 2299/1 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 2299/42 o výměře 338 m2 v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a 

to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a 

společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, IČO 27597075, 

zastoupenou prostřednictvím UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod, se sídlem 

Na Pankráci 1683/127, Nusle, PSČ 140 00 Praha 4, zastoupenou Ing. Markem Zouvalou, 

vedoucím odštěpného závodu (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 

519.635 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej 

projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z 

vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní 

smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, 

podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat 

Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy   

 

 

4) Schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - 

části pozemku p. č. 2941 v k. ú.  Sokolov, obec Sokolov 

 

usnesení č. 143/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

prodej části pozemku p. č. 2941/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3443-

120/2016 z původního pozemku p. č. 2941 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p. č. 2941/3 o výměře 141 m2 v k. ú. Sokolov, obci Sokolov konkrétnímu zájemci a to formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, IČO: 708 911 68, se sídlem: Závodní 353/88,  360 

06  Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a panem Františkem Černým, 

356 01  Sokolov (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 18-6067 ze dne 6. 3. 2018 zpracovaný soudní 

znalkyní Helenou Přibilovou, ve výši 69.200,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění 



4 

záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před 

jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věci z vlastnictví Karlovarského kraje do 

vlastnictví pana Františka Černého. 

 

Poté členové výboru hlasovali o bodu č. 2 a předložené usnesení tohoto bodu schválili. 

 

pro: 

 

7 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

1 

 

 

2) Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 

pozemku p.č. 116 v k.ú. Horní Částkov 

 

usnesení č. 144/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 

p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 

116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Horní 

Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Josefem Janurou, 

PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 4.640 Kč + DPH, t.j. 

celkem 5.614,40 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje 

prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má 

tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Josefa Janury 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 

p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 

116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/3 o výměře 91 m2 v k.ú. Horní 

Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Petrem Janurou a Mgr. Hanou Janurovou, oba 

bytem PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve 

výši 14.560 Kč + DPH, t.j. celkem 17.617,60 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před 

jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, 

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění 

manželů Petra a Hany Janurových 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 

p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 

116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/4 o výměře 34 m2 v k.ú. Horní 

Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací (jako prodávající) a panem Matějem Lhotským, , PSČ 357 09 

Habartov (jako kupující č. 1) a Ing. Lucií Kubincovou, , PSČ 357 09 

Habartov (jako kupující č. 2), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým 
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posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 5.440 Kč + DPH, t.j. celkem 6.582,40 Kč, 

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou 

nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví Matěje Lhotského (1/2) a Ing. Lucie 

Kubincové (1/2) 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 

p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 

116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Horní 

Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Denisou Glosovou,  

 PSČ 356 01 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 5.760 Kč + DPH, t.j. 

celkem 6.969,60 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje 

prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má 

tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Denisy Glosové 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětných 

kupních smluv 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných kupních smluv 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, 

podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost 

zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv   

 

 

Poté členové výboru hlasovali o bodu č. 3 a předložené usnesení tohoto bodu schválili. 

 

pro: 

 

6 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

2 

 

 

3)  Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část 

pozemku p.č. 2552/1 v k.ú. Dolní Chodov 

 

usnesení č. 145/05/18 

 
Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku p.č. 

2552/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2520-67/2017 z původního pozemku p.č. 2552/1 a 

označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2552/4 o výměře 57 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci 

Chodov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na 

straně jedné) a panem Petrem Bromem,  PSČ 357 35 Chodov (jako kupující na straně 

druhé) za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 323/1/2/2018 ze dne 
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15.02.2018, ve výši 12.540 Kč + DPH, t.j. celkem 15.173,40 Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Petra Broma 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, podléhá-li smlouva 

povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy   

 

 

Poté členové výboru hlasovali o bodu č. 5 a předložené usnesení tohoto bodu schválili. 
 

pro: 

 

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

 

5)  Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 

– část pozemku p.p.č. 19/10 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

 

usnesení č. 146/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části 

pozemku p.p.č. 19/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 602-3/2018 z původního 

pozemku p.p.č. 19/10 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 19/20 o výměře 

158 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy formou kupní smlouvy mezi panem Jakubem 

Kožíškem,   PSČ 353 01 Mariánské Lázně (jako prodávající 

na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou 

kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 289-20/2017 ze dne 11.03.2018 ve výši 

22.120 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Jakuba Kožíška do 

vlastnictví Karlovarského kraje 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní 

smlouvy 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu  

se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, 

podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost 

zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy   
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Následující bod jednání č. 6 uvedl předseda výboru Ing. Erik Klimeš a navrhl hlasování en bloc 

o bodech č. 6 - 9 a dal o návrhu hlasovat. 
 

pro: 

 

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

Poté členové výboru hlasovali en bloc o bodech č. 6 – 9 a předložená usnesení těchto bodů 

schválili. 

 

pro: 

 

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

6)  Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2422/23, 2422/24 a 2422/25 v k.ú. Cheb a pozemků p.p.č. 211/8, 

211/9, 291/31, 291/25, 291/26 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Cheb a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 199/20 v k.ú. Hradiště u Chebu z majetku města 

Cheb do majetku Karlovarského kraje a zřízení služebnosti ke služebným pozemkům p.p.č. 291/25, 

291/26, 291/31 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

usnesení č. 147/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod 

pozemků p.p.č. 2422/23 o výměře 26 m2, 2422/24 o výměře 42 m2 a 2422/25 o výměře 95 m2 v 

k.ú. a obci Cheb a pozemky p.p.č. 211/8 o výměře 435 m2, 211/9 o výměře 634 m2, 291/31 o 

výměře 707 m2, 291/25 o výměře 5809 m2, 291/26 o výměře 401 m2 a 291/168 o výměře 667 

m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy a 

smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a 

údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce a oprávněný ze 

služebnosti na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, 

PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města (jako 

obdarovaný a povinný ze služebnosti na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před 

jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, 

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí 

části pozemku p.p.č. 199/20, která byla oddělena geometrickým plánem č. 696-51/2017 z 

původního pozemku p.p.č. 199/20 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 

199/53 o výměře 640 m2 v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi 

městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979, 

zastoupeným Mgr. Zdeňkem Hrkalem, 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 předmětnou nemovitou 

věc z vlastnictví města Cheb do majetku Karlovarského kraje 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětných 

darovacích smluv 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných darovacích smluv 
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 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, 

podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost 

zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv   

 

 

7) Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Březová - část pozemku p.p.č. 737 v k.ú. Kamenice u Březové včetně stavby silnice č. III/21024, 

součástí a příslušenství 

 

usnesení č. 148/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod 

části pozemku p.p.č. 737, která byla oddělena geometrickým plánem č. 192-5625/2017 z 

původního pozemku p.p.č. 737 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 737/1 o 

výměře 14599 m2 v k.ú. Kamenice u Březové a obci Březová včetně stavby silnice č. III/21024, 

součástí a příslušenství konkrétnímu zájemci a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Březová se sídlem nám. Míru 230, Březová, 

PSČ 356 01, IČO 00259250, zastoupeným Miroslavem Boudou, starostou města (jako 

obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc včetně stavby silnice č. III/21024, součástí a 

příslušenství na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc včetně stavby 

silnice č. III/21024, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Březová 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné 

darovací smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, 

podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat 

Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy   

 

 

 

8)  Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Chodov – části pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov 

usnesení č. 149/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 
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 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný 

převod částí pozemku p.č. 2480/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2514-

2228/2017 z původního pozemku p.č. 2480/1 a označeny novými parcelními čísly jako 

pozemky p.č. 2480/30 o výměře 114 m2, 2480/31 o výměře 61 m2 a 2480/32 o výměře 

201 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov konkrétnímu zájemci, a to formou darovací 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem 

Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným 

Patrikem Pizingerem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité 

věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Chodov 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a 

údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření 

předmětné darovací smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a 

údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné 

darovací smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a 

údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit 

smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona 

a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy   

 

 

9) Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Nové Sedlo - pozemky p.č. 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 a 17/18 v k.ú. Chranišov 

 

usnesení č. 150/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod 

pozemků p.č. 17/14 o výměře 401 m2, 17/15 o výměře 301 m2, 17/16 o výměře 95 m2, 17/17 o 

výměře 125 m2 a 17/18 o výměře 21 m2 v k.ú. Chranišov a obci Nové Sedlo konkrétnímu zájemci, 

a to 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 Masarykova 502, Nové Sedlo, PSČ 357 34, IČO 00259527, 

zastoupeným Ing. Věrou Baumanovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé), za 

předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené 

nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Nové Sedlo 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné 

darovací smlouvy 
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 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, 

podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat 

Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy   

 

 

Poté členové výboru hlasovali o bodu č. 10 a předložené usnesení tohoto bodu schválili. 

 

 

pro: 

 

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

10) Zrušení usnesení č. ZK 511/12/17 ze dne 07.12.2017 – Prodej nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 

813/5 v k.ú. Háje u Chebu a schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do 

majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5 v k.ú. Háje u Chebu 

dle nové žádosti 
 

usnesení č. 151/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení usnesení č. ZK 

511/12/17 ze dne 07.12.2017 ve znění  

 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 813/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb 

konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně 

jedné) a Českým hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 17, PSČ 143 06  Praha 4 - 

Komořany, IČO 00020699, zastoupeným Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem (jako kupující 

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 531-

42/2017 ze dne 22.06.2017, ve výši 4 200 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Českého 

hydrometeorologického ústavu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky 

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku 

p.p.č. 813/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Českým 

hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 17, PSČ 143 06  Praha 4 - Komořany, IČO 

00020699, zastoupeným Mgr. Markem Riederem, ředitelem (jako kupující na straně druhé),  
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za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 531-42/2017 ze dne 

22.06.2017, ve výši 4 130 Kč + DPH, t.j. celkem 4 997,30 Kč za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce 

před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

Českého hydrometeorologického ústavu 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní 

smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, 

podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat 

Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy   

 

Poté členové výboru hlasovali o bodu č. 11 a předložené usnesení tohoto bodu schválili. 
 

pro: 

 

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

 

11) Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Dobroše 

 

usnesení č. 152/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení předkupního 

práva pro Karlovarský kraj u pozemku parcelní č. 72/1 v katastrálním území Dobroše, které bylo 

zapsáno do katastru nemovitostí pro stavbu cyklostezky Ohře na základě schválené územně 

plánovací dokumentace dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
  

 

Následující bod jednání č. 12 uvedl předseda výboru Ing. Erik Klimeš a navrhl hlasování en 

bloc o bodech č. 12 -14 a dal o návrhu hlasovat. 
 

pro: 

  

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

Poté členové výboru hlasovali en bloc o bodech č. 12 -14 a předložená usnesení těchto bodů 

schválili. 
 

pro: 

 

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

12) Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. 

Cheb, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací a společností 

GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o. 
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usnesení č. 153/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného 

břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. Cheb, spočívající v právu zřídit 

a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, včetně práva vstupu a vjezdu na 

služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 

odstraněním plynárenského zařízení, formou smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Nerudova 2283/7, 350 02  Cheb, IČO 47723386 (jako strana "povinná" na straně jedné) a 

společností GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se 

sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČO 27935311 (jako strana "oprávněná" na 

straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 7.558,10 Kč včetně DPH 

 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. Cheb, spočívající 

v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, včetně práva vstupu 

a vjezdu na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02  Cheb, IČO 

47723386 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou na 

základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 

00  Brno, IČO 27935311 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve 

výši 7.558,10 Kč včetně DPH 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Gymnáziu Cheb, 

příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného 

břemene 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Gymnázium Cheb, 

příspěvkovou organizaci k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

 

13) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, 1090/2, 

1083/3, 1086 v k.ú. Drahovice, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou stavební 

Karlovy Vary, příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou 

společností Elektromontáže Touš s. r. o. 

 

usnesení č. 154/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného 

břemene - služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19; č. 1090/2, jehož součástí stavba č.p. 643; č. 

1083/3, jehož součástí je stavba č.p. 644; č. 1086, jehož součástí je stavba technického vybavení 

bez čp/če, vše v k.ú. Drahovice, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

zařízení distribuční soustavy – rozpojovací skříně v uvedených budovách, podzemní kabelové 

vedení NN, VN, které se nachází na výše uvedených pozemcích v k.ú. Drahovice, ve prospěch 



13 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, 

příspěvkovou organizací, se sídlem nám. K. Sabiny 159/16, Drahovice, 360 01  Karlovy Vary, 

IČO 006 69 725 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou na základě plné moci společností Elektromontáže Touš s. r. o., se sídlem Úherce, 

Topolová 68, PSČ 330 23, IČO 290 89 247 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za 

jednorázovou úplatu ve výši 10.648,--Kč včetně DPH 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19; č. 1090/2, jehož součástí 

stavba č.p. 643; č. 1083/3, jehož součástí je stavba č.p. 644; č. 1086, jehož součástí je stavba 

technického vybavení bez čp/če, vše v k.ú. Drahovice, spočívající v právu umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – rozpojovací skříně v uvedených budovách, 

podzemní kabelové vedení NN, VN, které se nachází na výše uvedených pozemcích v k.ú. 

Drahovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s, mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se 

sídlem nám. K. Sabiny 159/16, Drahovice, 360 01  Karlovy Vary, IČO 006 69 725 (jako strana 

"povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci 

společností Elektromontáže Touš s. r. o., se sídlem Úherce, Topolová 68, PSČ 330 23, IČO 290 

89 247 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.648,--Kč 

včetně DPH 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Střední odborné škole 

stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 

o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední odbornou školu 

stavební Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci k uzavření předmětné smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti 

 

 

14) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, v 

majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací 

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

 

usnesení č. 155/05/18 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného 

břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, spočívající v právu umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – kabel NN, přípojková skříň v 

pilíři, která se nachází na pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Žižkov 345, 364 52  Žlutice, IČO 49754050 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností 

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o., se sídlem 

Vintířovská 1149, 357 35  Chodov, IČO 26355639 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za 

jednorázovou úplatu ve výši 1.045,44 Kč včetně DPH 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, spočívající v právu 
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umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – kabel NN, přípojková 

skříň v pilíři, která se nachází na pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkov 345, 364 52  Žlutice, IČO 49754050 (jako strana 

"povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci 

společností Stav - elektro s.r.o., se sídlem Vintířovská 1149, 357 35  Chodov, IČO 26355639 

(jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.045,44 Kč včetně 

DPH 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Střední lesnické škole 

Žlutice, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední lesnickou školu 

Žlutice, příspěvkovou organizaci k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti 

 

 

Poté členové výboru hlasovali o bodu č. 15 a předložené usnesení tohoto bodu schválili. 
 

pro: 

 

8 

 

proti: 

 

0 

 

zdržel se: 

 

0 

 

 

15) Likvidace movitého majetku ve správě příspěvkových organizací Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 156/05/18 

 
Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku: 

 

 souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení likvidaci movitého majetku  

ve správě příspěvkových organizací Karlovarského kraje specifikovaného v důvodové zprávě 

 

 

16) Různé 

 

Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku doporučuje odboru 

investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v případě záměru změny vlastníka 

nemovitostí sousedících s dopravními stavbami, kontaktovat dotčená města a obce s příslušným 

písemným vyjádřením k připravovaným záměrům. 

 

 

V Karlových Varech dne  22.05.2018 

 

 

Zapisovatel: Ing. Šárka Neckářová 

 

 

 

 Ing. Erik Klimeš v.r. 

 předseda 

 Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci  

                                                                                                      nepotřebného majetku 

             


