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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 43. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. srpna 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský,           Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Červenka, Ing. Behenský
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		  RK 651/08/08 

	kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, 
	vše v k.ú. Karlovy Vary             
	

	     









             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 Mutinského



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže             bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 651/08/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést objekt garáže bez čp/če na stavební parcele          č. 2613, stavební parcelu č. 2613 o výměře 194 m2, pozemkovou parcelu č. 2611/2 o výměře 25 m2, vše v k.ú. Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako dárce na straně jedné) a Ministerstvem vnitra České republiky (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Ministerstva vnitra České republiky

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

Termín kontroly: 6.11.2008

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



