
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (označeno „xxxxxxxxx“). 

 

 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 81. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 19. května 2022 (mimo řádný termín)  

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:01 do 9:10 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek (videokonferenčně), Ing. Jakobec, Ing. arch. Franta,  

Mgr. Blažek, p. Pizinger, pí Haláková, Mgr. Pisár (videokonferenčně  

od 9:04 hodin), (celkem 7 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Mgr. Čermák, Ing. Hromádko 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan 

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 30.05.2022 

(mimo řádný termín) 

RK 558/05/22 

2. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzických osob – části pozemků p.č. 2406/2 a 2406/4 v k.ú. Nejdek 

RK 559/05/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Patrika Pizingera 

- Bc. Pavla Čekana 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 30.05.2022 (mimo řádný 

termín) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 558/05/22 
 

- předkládá na základě žádosti 16 zastupitelů v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, návrh programu jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 30.05.2022 (mimo řádný termín) od 16:00 hodin  

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob  

– části pozemků p.č. 2406/2 a 2406/4 v k.ú. Nejdek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 559/05/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemků p.p.č. 2406/4 a 2406/2, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 2158-284/2021 z původních pozemků p.p.č. 2406/4 a 2406/2 a označeny 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2406/4 o výměře 93 m2, v k.ú. a obci Nejdek konkrétním zájemcům 

manželům xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Zařízením následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, se sídlem 

Perninská 975, 362 21 Nejdek, IČO 69979821 (jako prodávající na straně jedné) a manželi xxxxxx  

x xxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxx, xxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 550/2/3/2022 ze dne 24.03.2022 

ve výši 21.390 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 společného jmění manželů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej částí pozemků  

p.p.č. 2406/4 a 2406/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2158-284/2021 z původních 

pozemků p.p.č. 2406/4 a 2406/2 a označeny parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2406/4 o výměře  

93 m2, v k.ú. a obci Nejdek konkrétním zájemcům manželům xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a to formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zařízením následné rehabilitační a hospicové 

péče, příspěvková organizace, se sídlem Perninská 975, 362 21 Nejdek, IČO 69979821  

(jako prodávající na straně jedné) a manželi xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxx,  

xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 550/2/3/2022 ze dne 24.03.2022 ve výši 21.390 Kč, za předpokladu,  
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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 společného jmění 

manželů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.                 Patrik Pizinger v. r. 

                     hejtman          ověřovatel  

           Karlovarského kraje 

 


