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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 23. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 16. června 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 8:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											


	Císařské lázně – DODATEK č. 3 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 		  RK 600/06/10
předkupního práva v úplném znění	  















         PaedDr. Josef Novotný v. r.  	          		        PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                        hejtman				     		ověřovatel
  Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu 


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Císařské lázně – DODATEK č. 3 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva v úplném znění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 600/06/10

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 4.7.2008, jejímž předmětem byl prodej nemovitostí – budovy č. p. 306 vystavěné na pozemku 
st. parc. č. 902 (Císařské lázně) a pozemku st. parc. č. 902 vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, dle přílohy
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 3 ke kupní smlouvě a smlouvě 
o zřízení předkupního práva ze dne 4.7.2008, jejímž předmětem byl prodej nemovitostí – budovy 
č. p. 306 vystavěné na pozemku st. parc. č. 902 (Císařské lázně) a pozemku st. parc. č. 902 vše 
v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, dle přílohy

Termín kontroly: 12.8.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  



