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KARLOVARSKÝ KRAJ
Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 
Zastupitelstva Karlovarského kraje


U s n e s e n í
z 10. zasedání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 31.3.2010 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni : 	Hana Hozmanov￡Hana Hozmanová, Jarom￭r KuttnerJaromír Kuttner, Josef Murčo, MUDr. Vít Baloun, Mgr. Ellen Volavková,	

Omluveni :	RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D., Vojtěch Plachý, Ing. Stanislav Dušek, Tatiana Kocábová

Neomluveni: 	/	

Ostatní zúčastnění: Mgr. Jaroslav Borka, Bc. Miroslav Očenášek, Ing. Marek Kukučka	


Jednání zahájila v 15:00 a ukončila v 15:45 předsedkyně Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Chylice u Útviny, Svinov u Toužimi, Útvina a Přílezy


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Dolní Chodov


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 330 v k.ú. Hlinky


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 136/1 v k.ú. Dolní Chodov


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3098/1 v k.ú. Toužim 


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p.,     a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje


	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytové jednotky č. 265/1, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 265 a pozemku p.č. st.471 v k.ú. Abertamy


	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemkových parcel č. 2843/6 a 2843/7 v k.ú. Toužim


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 3130/1, č. 3179/1 a č. 3123/1 v k.ú. Nejdek


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1002/5 a č. 1002/6 v k.ú. Rybáře


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje a záměr budoucího úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba č.p. 1057, stavba bez č.p.           a pozemky v k.ú. Sokolov


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely         č. 627/1 v k.ú. Brložec u Štědré


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Hradiště u Chebu a k.ú. Dolní Dvory


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 1354 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte


	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k.ú. Dřenice u Chebu



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:


Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Chylice u Útviny, Svinov u Toužimi, Útvina a Přílezy

usnesení č. 27/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1155/2 o výměře 4441 m2 a pozemkové parcely č. 1155/3            o výměře 1462 m2, vše  v k.ú. Chylice u Útviny a obci Útvina, pozemkové parcely         č. 1472 o výměře 234 m2, pozemkové parcely č. 1473 o výměře 199 m2  a pozemkové parcely č. 1515 o výměře 8884 m2, vše  v k.ú. Svinov u Toužimi a obci Útvina, pozemkové parcely č. 2475/3 o výměře 1378 m2 v k.ú. a obci Útvina a pozemkové parcely č. 1038/2 o výměře 1960 m2 v k.ú. Přílezy a obci Útvina formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Útvina, se sídlem Útvina 163, PSČ 364 01 Toužim, IČ 00255106, zastoupenou starostkou obce Ing. Lenkou Strakovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat tyto pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Útvina

	 doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Dolní Chodov

usnesení č. 28/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1175/20 o výměře 390 m2, č. 1175/21 o výměře 307 m2,            č. 1175/22 o výměře 217 m2 a č. 1175/23 o výměře 615 m2 , vše  v k.ú. Dolní Chodov     a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ      357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat tyto 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 Chodov

	 doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 330 v k.ú. Hlinky

usnesení č. 29/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 330 o výměře 4832 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 89-1/2010 z původní pozemkové parcely  č. 330 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 330/3  v k.ú. Hlinky a obci Stanovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Stanovice, se sídlem Stanovice, Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01, IČ 00254975, zastoupenou starostou obce panem Ladislavem Kocourkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Stanovice

	 doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 136/1 v k.ú. Dolní Chodov

usnesení č. 30/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 136/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1833-267/2009 z původní pozemkové parcely č. 136/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 99 m2 a částí pozemkové parcely č. 136/1, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 136/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 136/4 o výměře 196 m2 a pozemková parcela č. 136/5 o výměře 25 m2, vše  v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat tyto části 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 Chodov

	 doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3098/1 v k.ú. Toužim

usnesení č. 31/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 3098/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 848-7/2010 z původní pozemkové parcely č. 3098/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3098/8 o výměře 1047 m2  v k.ú. a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČ 00255076, zastoupeným starostou města Antonínem Vránou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Toužim

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje

usnesení č. 32/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 3347/6 o výměře 43 m2 v k.ú. a obci Nejdek formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,  PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.150,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, státní podnik


Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkových parcel č. 3123/8 o výměře 17 m2, č. 3123/9 o výměře 13 m2, č. 3123/10 o výměře 3 m2, č. 3123/13 o výměře 10 m2 a č. 3123/14 o výměře 4 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,  PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 4.700,-Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytové jednotky č. 265/1, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 265 a pozemku p.č. st.471 v k.ú. Abertamy

usnesení č. 33/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej bytové jednotky č. 265/1 v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 387/4179 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, vše v k.ú. Abertamy, formou smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Monikou Vovsíkovou, bytem Rooseweltova 265, Abertamy (jako kupující na straně druhé), za cenu 46.452,--Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní Moniky Vovsíkové.

	 doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a pověřit jej podpisem této smlouvy.



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

usnesení č. 34/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 356 o výměře 310 m2, v k.ú. Tašovice, s tím, že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 356 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu části pozemku p.č. 356 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku.

	 doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy 
o nájmu nemovitého majetku, dle návrhu.



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0


Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemkových parcel č. 2843/6 a 2843/7 v k.ú. Toužim

usnesení č. 35/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 2843/6, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 820-13/2009 z původní pozemkové parcely č. 2843/6 a označena jako její díl „a“ o výměře 18 m2, části pozemkové parcely č. 2843/7, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2843/7 a označena jako její díl „b“ o výměře 31 m2, díly „a“ a „b“ byly sloučeny do nově vzniklé pozemkové parcely č. 2843/21 o výměře 49 m2, formou kupní smlouvy mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.240,--Kč a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje.

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.


pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 3130/1, č. 3179/1 a č. 3123/1 v k.ú. Nejdek

usnesení č. 36/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 3130/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1332-281/2007 z původní pozemkové parcely č. 3130/1 a označeny jako její díl „a“ o výměře 391 m2, díl „c“ o výměře 230 m2 a díl „f“ o výměře 88 m2, části pozemkové parcely      č. 3179/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3179/1 a označena jako její díl „b“ o výměře 26 m2 a části pozemkové parcely č. 3123/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1512-6/2010 a označena jako její díl „a“ o výměře 998 m2, vše  v k.ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239,  PSČ  362 21 Nejdek, IČ 00254801, zastoupeným Ing. Vladimírem Bendou, starostou města (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 vlastnictví Města Nejdek

	 doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1002/5 a č. 1002/6 v k.ú. Rybáře

usnesení č. 37/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1002/5 o výměře 16 m2 a č. 1002/6 o výměře 2 m2, vše  v k.ú. Rybáře a obci Karlovy Vary formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,  PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (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 vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR



	 doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje a záměr budoucího úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba č.p. 1057, stavba bez č.p. a pozemky v k.ú. Sokolov

usnesení č. 38/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí stavby č.p. 1057 na pozemku p.č. 1821 a stavby bez č.p. na pozemku p.č. 1210/1 v k.ú. a obci Sokolov v rámci akce: „III/00630 Silnice Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“  formou kupní smlouvy mezi společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., se sídlem Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 356 01, IČ 00011771 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.146.406,-Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje. Uvedené pozemky budou předmětem majetkového vypořádání po kolaudaci výše uvedené stavby a jejím zaměření skutečného stavu

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr budoucího úplatného nabytí pozemkových parcel v k.ú. a obci Sokolov, výhradně určených k akci: „III/00630 Silnice Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“ mezi společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., se sídlem Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 356 01, IČ 00011771 (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu , která bude stanovena dohodou mezi společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., a Karlovarským krajem – Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy


pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely         č. 627/1 v k.ú. Brložec u Štědré

usnesení č. 39/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 627/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 88-209/2009 z původní pozemkové parcely č. 627/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 627/4 o výměře 83 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Ing. Jiřím Vojtěchem a Ing. Vierou Vojtěchovou, oba trvale bytem Dobroměřice, A. Jiráska 179, PSČ 440 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 3.790,--Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část parcely na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Vojtěchových

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Hradiště u Chebu a k.ú. Dolní Dvory

usnesení č. 40/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkových parcel č. 258/19 o výměře 153 m2, č. 284 o výměře 25 m2, č. 287 o výměře 379 m2 a č. 289 o výměře 11 m2, vše  v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb a pozemkové parcely č. 338 o výměře 207 m2 v k.ú. Dolní Dvory a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14,  PSČ 350 02 Cheb, IČ 253979, zastoupeným MUDr. Janem Svobodou, starostou města (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 vlastnictví Města Cheb



	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 1354 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

návrh usnesení: 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 1354 o výměře 1331 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Lubomírem Krausem a Stanislavou Krausovou, oba trvale bytem Karlovy Vary, Hraniční 51, PSČ 360 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 93.170,--Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu na své úřední desce, tj. do …………… nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Krausových

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy



pro:
4
proti:
1
zdržel se:
0

Usnesení k tomuto bodu jednání nebylo přijato.



Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k.ú. Dřenice u Chebu

usnesení č. 41/03/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí stavby polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k.ú. Dřenice u Chebu, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, mezi Pozemkovým fondem České republiky (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným, (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



V Karlových Varech dne 2.4.2010


Zapisovatel: Ing. Marek Kukučka





								…………………………………
	Hana Hozmanov￡Hana Hozmanová, předsedkyně
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