Usnesení z 20. jednání RKK dne 17.4.2008
17.4.2008		Strana 1 (celkem 2)
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 20. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. dubna 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:00 do 08:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský,            Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel 
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:	             p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                                    
	Změna části usnesení č. RK 614/09/07 ze dne 6.9.2007 –schválení                           RK 269/04/08   

      dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských 
      lázní“                    
  











             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. Jiřího Červenku



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Změna části usnesení č. RK 614/09/07 ze dne 6.9.2007 – schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 269/04/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 614/09/07 ze dne 6.9.2007  ve znění:

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí objektu č.p. 306 vystavěného na pozemku st. parc. č. 902, včetně pozemku st. parc. č. 902 o výměře  3614 m2, pozemku p. parcela č. 903/02 o výměře 2523 m2, katastrální území 
a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím a vybavením, včetně mobiliáře, za cenu dle znaleckého posudku, zbývající část usnesení č. RK 614/09/07 ze dne 6.9.2007 se nemění      

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 161/09/07 ze dne 20.9.2007 ve znění:

- schvaluje záměr úplatného nabytí objektu č.p. 306 vystavěného na pozemku st. parc. 
č. 902, včetně pozemku st. parc. č. 902 o výměře 3614 m2, pozemku p. parcela č. 903/02 
o výměře 2523 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím                 a vybavením, včetně mobiliáře, za cenu dle znaleckého posudku (cena objektu 59.782.810,-- Kč, cena mobiliáře 37.921.700,-- Kč, tj. celkem 97.704.510,-- Kč), zbývající část usnesení č. ZK 161/09/07 ze dne 20.9.2007 se nemění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí objektu č.p. 306 vystavěného na pozemku st. parc. č. 902, včetně pozemku st. parc. č. 902 o výměře  3614 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím a vybavením, včetně mobiliáře, za cenu dle znaleckého posudku na objekt a pozemky ve výši Kč 155.000.000,-- s možností proinvestování 99 % z této kupní ceny do oprav nebo technického zhodnocení převáděného objektu do osmi let od podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouvou se zájemce zavazuje provést kompletní opravy a technické zhodnocení převáděných nemovitostí ve lhůtě do osmi let od podpisu kupní smlouvy.
Současně budou přímým zájemcem Karlovarským krajem odkoupeny movité věci, tvořící vybavení převáděných nemovitostí a to za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč 37.921.700,-- s možností proinvestování 99 % z této kupní ceny  do oprav nebo technického zhodnocení převáděných movitých věcí do osmi let od podpisu kupní smlouvy.
Termín kontroly: 16.10. 2008

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


