KARLOVARSKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE – VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KARLOVARSKÉHO KRAJE
  

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 88, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika

IČ: 70891168,  DIČ: CZ - 70891168  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary, č.ú.:  27-5622800267/0100

Tel./Fax:  35 3502 111, http//: www.kr-karlovarsky.cz" www.kr-karlovarsky.cz, E-mail: posta_kraj@kvary.cz

Zápis 
ze  7. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, konaného dne 29.8.2006 v  budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88, kancelář RNDr. Horkého, 3. patro 

Přítomni: 	Dagmar Strnadová, Radomil Havrda, Václav Veselý, Ing. Tibor Dobrovolný, Ing. Vojtěch Plachý, Ing. Jiří Rezek
 
Omluveni: 	 Ing. Jaroslav Fiala, CSc., Ing. Kamil Řezníček, Ing. Stanislav Dušek 

Neomluveni: ---

Hosté: 	 RNDr. Petr Horký, PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja 	

Jednání zahájil a řídil Dagmar Strnadová 

přivítala hosty, všechny přítomné, konstatoval, že výbor je usnášeníschopný  a předložila program jednání výboru.  Program jednání  byl schválen.

(hlasování 6,0,0)

Program:

Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les do majetku Karlovarského kraje
2.   Úplatné  nabytí  nemovitosti  do  vlastnictví  Karlovarského kraje – část  pozemkové parcely č. 94/4
       v k.ú. Dolní Pochlovice
3.   Úplatné  nabytí  nemovitosti  do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1715 v k.ú. 
      Karlovy Vary
4.   Záměr  kraje  bezúplatně  převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemkové parcely    
      v k.ú. Loket
5.   Záměr kraje prodat, případně bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt
      č.p. 29 v k.ú. Olšová Vrata
6.   Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v  majetku  Karlovarského  kraje – objekt č.p. 1224 v k.ú. Karlovy
      Vary

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje přijal usnesení: 

K bodu 1

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí následujících nemovitostí :


- 	budovy bez čp/če – zemědělská stavba na st.p.č. 360
	st.p.č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2754 m2

p.p.č. 1722/3 – orná půda o výměře 6605 m2
p.p.č. 1866/1 – trvalý travní porost o výměře 20164 m2
p.p.č. 1866/2 – ostatní plocha o výměře 7863 m2
p.p.č. 1866/3 – ostatní plocha o výměře 1143 m2
p.p.č. 1952/8 – trvalý travní porost o výměře 2514 m2
p.p.č. 2202/1 – ostatní plocha o výměře 416 m2
p.p.č. 2202/5 – ostatní plocha o výměře 457 m2
p.p.č. 3172/3 – ostatní plocha o výměře 424 m2
p.p.č. 3187/1 – ostatní plocha o výměře 3088 m2
p.p.č. 3187/2 – ostatní plocha o výměře 353 m2
to vše v katastrálním území Čistá u Rovné

	budovy č.p. 178 – občanská vybavenost na st.p.č. 576 

st.p.č. 576 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2
p.p.č. 353/1 – ostatní plocha o výměře 4060 m2
p.p.č. 359/1 – zahrada o výměře 622 m2
p.p.č. 362/18 - zahrada o výměře 180 m2
p.p.č. 362/22 – zahrada o výměře 1207 m2
p.p.č. 362/24 – zahrada o výměře 254 m2
p.p.č. 408/1 – ostatní plocha o výměře 679 m2
p.p.č. 1257/1 – zahrada o výměře 3664 m2
p.p.č. 4022/27 – ostatní plocha o výměře 916 m2
p.p.č. 4022/46 – ostatní plocha o výměře 115 m2
p.p.č. 4049 – ostatní plocha o výměře 1193 m2
p.p.č. 4489 – ostatní plocha o výměře 538 m2
p.p.č. 4497 – ostatní plocha o výměře 100 m2
to vše v katastrálním území Horní Slavkov

formou darovací smlouvy mezi Nadací Georgia Agricoly, region Slavkovský les, se sídlem Pluhova č.p.211, Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČ 66359007, zastoupenou panem Petrem Hanzíkem, zástupcem předsedy správní rady nadace (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem zastoupeným Krajským muzeem Sokolov, se sídlem Zámecká 1, 356 01 Sokolov, IČ 00377635, zastoupeným Ing. Pavlem Beranem, ředitelem (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les do vlastnictví Karlovarského kraje.
	

Výbor schvaluje hlasování: (5,0,1)

K bodu 2

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 94/4 o výměře 727 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 109-3788/2005 z původní pozemkové parcely č. 94/4 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 94/5, vše v k.ú. Dolní Pochlovice a obci Kynšperk nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 00259454, zastoupeným panem René Bolvárim, starostou města (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Okresním ústavem sociálních služeb v Sokolově (jako kupující na straně druhé) za cenu 61.795,-Kč a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Města Kynšperk nad Ohří do vlastnictví Karlovarského kraje.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)
K bodu 3

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí pozemkové parcely 
č. 1715 o výměře 1984 m2 v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary, IČ 00254657, zastoupeným Mgr. Zdeňkem Roubínkem, primátorem města (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako kupující na straně druhé) za cenu 4.700.000,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje, s tím, že Karlovarský kraj prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že na předmětu prodeje se nachází nebo mohou nacházet podzemní či nadzemní inženýrské sítě 
a současně se zaváže, že při provádění zemních prací či jiných stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.


Výbor schvaluje hlasování: (5,1,0)

K bodu 4

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 424/11 o výměře 4 m2 a pozemkové parcely č. 424/12 o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Loket, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Loket, se sídlem    T.G.Masaryka 1, PSČ 357 33 Loket , IČ 00259489 zastoupeným starostou města panem Jiřím Koláříkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do ……….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Loket


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)

K bodu 5

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu č.p. 29 na st.p.č. 216, st.p.č. 216 o výměře 298 m2, p.p.č. 213 o výměře 972 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary.
	Při prodeji zvážit také možnost prodeje za symbolickou cenu zájemci z neziskového sektoru /smluvně ošetřit navrácení nemovitostí převodci v případě ukončení neziskových aktivit v převáděných nemovitostech/.


Výbor schvaluje hlasování: (6,0,0)

K bodu 6

	Záměr prodeje objektu č.p. 1224 na st.p.č. 1949, st.p.č. 1949 o výměře 513 m2, p.p.č. 1948/1 o výměře 1344 m2, vše v k.ú. a obci Karlovy Vary, nebyl Zastupitelstvu Karlovarského kraje doporučen.


Výbor schvaluje hlasování: (4,2,0)


Dagmar Strnadová ………………………………


Zapsal: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja	………………………………


Rozdělovník: členové výboru, stálí hosté, organizační oddělení KÚ 

