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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 21



USNESENÍ

z 12. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. března 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková,  Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel 
Omluveni:		Ing. Zborník
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
   
	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854                      RK 139/03/08

včetně pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, 
vše v k.ú. Cheb                                                                                                                                     
        












            JUDr. Josef Pavel v. r. 			               RNDr. Petr Horký v. r.
hejtman				      		 ověřovatel
 Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého  
- Ing. Kamila Řezníčka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 139/03/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení:

prodej budovy léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 1854 na st.p.č. 1810, vč. st.p.č. 1810 o výměře 1573 m2, budovy bez čp/če na st.p.č. 6455, vč. st.p.č. 6455 o výměře 163 m2, budovy bez čp/če na st.p.č. 6457, vč. st.p.č. 6457 o výměře 33 m2, st.p.č. 2913 o výměře 696 m2, st.p.č. 6456 o výměře 30 m2, p.p.č. 568/2 o výměře 11.126 m2, včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, vše k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem Ing. Milanem Mikušem, bytem Májová 105/29, 350 02  Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 20.500.000,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Ing. Milana Mikuše s tím, že kupující se zaváže provozovat v celém objektu minimálně po dobu 10 let  léčebnu dlouhodobě nemocných, hospic či obdobné zdravotnické a sociální zařízení v rozsahu 140 lůžek, v případě porušení zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi odhadní cenou (cenou v místě a čase obvyklou)         ve výši 33.678.970,- Kč a nabídnutou kupní cenou. Kupující se dále zaváže investovat částku, dle nabídky plánu investic, do čtyř let od převzetí nemovitostí, což bude zajištěno směnkou.

- schvaluje dohodu o vyplňovacím právu směnečném v případě vystavení směnky Ing. Milanem Mikušem

Termín kontroly: 12.6.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru

