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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 13. zasedání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 24.11.2010 v 15:00 hodin


Přítomni : 	Hana Hozmanov￡Hana Hozmanová, Ing. Vojtěch Seidl, Mgr. Ellen Volavková (od 15.10 hod.), 
Ing. Stanislav Dušek, Jaromír Kuttner, Tatiana Kocábová, Vojtěch Plachý

Omluveni :	MUDr. Vít Baloun, RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Neomluveni: 	/	

Ostatní zúčastnění:  Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Drahomíra Stefanovičová, Ing. Marek Kukučka	


Jednání zahájila v 15:00 a ukončila v 16:15 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 prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely         č. 597/1 v k.ú Potočiště


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely          č. 1128/5 v k.ú Krásný Jez


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely        č. 761/12 v k.ú. Drmoul


	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela 
č. 725/24 v k.ú. Královské Poříčí


	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Chodov do majetku Karlovarského kraje


	Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi                  ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. – k.ú. Sokolov a Boží Dar


	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel  č. 2012/1 a p.p.č. 2013/1 v k.ú. Hranice u Aše


	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 2013/1  v k.ú. Hranice u Aše


	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 včetně pozemků, součástí a příslušenství v k.ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR


	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje –pozemkové parcely v k.ú. Stříbrná


	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou parcelu 
č. 505/7 v k.ú. Dřenice u Chebu



	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1492/16 v k.ú. Sokolov


	Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti UFARMA spol. s r.o. – k.ú. Čistá u Rovné


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



pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:


Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely         č. 597/1 v k.ú Potočiště

usnesení č. 84/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 597/1 o výměře 64 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 94-357/2010 z původní pozemkové parcely č. 597/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 597/11 v k.ú. Potočiště a obci Odrava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností KARTARENA s.r.o., se sídlem Velká Hleďsebe č.p. 388, PSČ 354 71, IČ 27193993, zastoupenou panem Milošem Pokorným, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za cenu 19.200,-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 vlastnictví společnosti KARTARENA s.r.o.
 

	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:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely          č. 1128/5 v k.ú Krásný Jez

usnesení č. 85/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 1128/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 204-58/2009 z původní pozemkové parcely č. 1128/5 a označena jako její díl „a“ o výměře 11 m2  v k.ú. Krásný Jez a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Václavem Šťastným, zaměstnancem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ředitelem Stavební správy Plzeň, na základě pověření č. 0483 ze dne 25.7.2008 (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.320,-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 vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

	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:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely        č. 761/12 v k.ú. Drmoul

usnesení č. 86/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 761/12, které byly odděleny geometrickým plánem č. 777-56/2009 a č. 788-103/2009 z původní pozemkové parcely č. 761/12 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2048/57 o výměře 495 m2 a pozemková parcela č. 2048/88 o výměře 4036 m2, vše  v k.ú. a obci Drmoul,  formou kupní smlouvy mezi paní Evou Křivánkovou, trvale bytem Drmoul, Plzeňská 42, PSČ  353 01 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 390,-Kč/m2, tj. celkem 1.767.090,-Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Evy  Křivánkové do vlastnictví Karlovarského kraje

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy, 
dle návrhu

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:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela 
č. 725/24 v k.ú. Královské Poříčí

usnesení č. 87/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 725/24 o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Královské Poříčí,  formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, IČ 26348349, zastoupenou Ing. Františkem Štěpánkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2, tj. celkem 2.700,-Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

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:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Chodov do majetku Karlovarského kraje

usnesení č. 88/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 1331/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1866-4056/2010 z původní pozemkové parcely č. 1331/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1331/9 o výměře 78 m2  a č. 1331/10 o výměře 28 m2 a části pozemkové parcely č. 1331/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1331/1 a označena jako její díl „h“ o výměře 0,18 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 výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do …………….. nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Chodov

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1336, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1866-4056/2010 z původní pozemkové parcely č. 1336 a označena jako její díl „f+g“ o výměře 161 m2, části pozemkové parcely č. 1338/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1338/1 a označena jako její díl „d“ o výměře   162 m2, části pozemkové parcely č. 1407, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1407 a označena jako její díl „c“ o výměře 17 m2 a části pozemkové parcely č. 1337, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1337 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1337/4 o výměře 191 m2, vše v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Chodov 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 darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. – k.ú. Sokolov a Boží Dar

usnesení č. 89/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. stavba garáží se základy pro stavbu garáží na  části stavební parcely č. st. 4024/34, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2828-5839/2010 z původní stavební parcely č. st. 4024/34 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 4024/118 v k.ú. a obci Sokolov a pozemková parcela č. 301/27 o výměře 183 m2 v k.ú. a obci Boží Dar) s nemovitostmi ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. (tj. část pozemkové parcely č. 4024/33, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 4024/33 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4024/120 o výměře    905 m2, části stavební parcely č. st. 4024/34, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní stavební parcely č. st. 4024/34 a označeny parcelním číslem jako stavební parcely č. st. 4024/34 o výměře 1056 m2 a č. st. 4024/119 o výměře 51 m2 a část pozemkové parcely č. 4024/35, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 4024/35 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4024/121 o výměře 1196 m2, vše v k.ú. a obci Sokolov) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné), a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, IČ 26402068 (jako první směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do ……………., nepředloží jiný zájemce svou nabídku
 
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a  údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné směnné smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel  č. 2012/1 a p.p.č. 2013/1 v k.ú. Hranice u Aše

usnesení č. 90/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 2013/1 oddělenou geometrickým plánem č. 871-6181/2009 a označenou novým parcelním číslem jako  p.p.č. 2013/5 o výměře 695 m2  v  k.ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb formou kupní  smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Miroslavem Siegertem, bytem Krásňany 684, Hranice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 55.600,- Kč + 950,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 60.950,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto nemovitost na své úřední desce, tj. do 25.10.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví  Miroslava Siegerta.


	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely 2012/1 oddělenou geometrickým plánem č.871-6181/2009  a označenou novým parcelním číslem  jako 2012/10 o výměře  1234 m2  v  k.ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb formou kupní  smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích , příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Františkem Marešem, bytem Krásňany 695, Hranice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 98.720,- Kč + 
950,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,- Kč za vyhotovení geometrického plánu  + 500,- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 104.070,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto nemovitost na své úřední desce, tj. do 25.10.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví  Františka Mareše.


Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv.


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
1



Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2013/1  v k.ú. Hranice u Aše

usnesení č. 91/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 2013/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 871-6181/2009 z původní pozemkové parcely č. 2013/1 a označena novým parcelním číslem jako  pozemková parcela č. 2013/4 o výměře 587 m2, v  k.ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb, formou kupní  smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Vlastimilem Švarcem, bytem Krásňany 763, Hranice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 46.960,- Kč + 
950,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 52.310,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto nemovitost na své úřední desce, tj. do 22.11.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví  Vlastimila Švarce.





Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
2


Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 včetně pozemků, součástí a příslušenství v k.ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR

usnesení č. 92/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části stavby silnice č. I/6 v km cca 121,131 – 122,540 včetně pozemkové parcely č. 127/12 o výměře 23201 m2, části pozemkové parcely č. 310/27 o výměře cca 14943 m2, součástí a příslušenství, vše v k.ú.  a obci Hory u Jenišova formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 (jako budoucí dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy               o uzavření budoucí smlouvy darovací, dle návrhu.


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



pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje –pozemkové parcely v k.ú. Stříbrná

usnesení č. 93/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkových parcel č. 2237/4 o výměře 34 m2, č. 2240/8 o výměře 1 m2, č. 2240/9 o výměře 4 m2, č. 2245/3 o výměře 19 m2 a č. 2261/7 o výměře 42 m2, vše v k.ú. a obci Stříbrná,  formou kupní smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 70,-Kč/m2, tj. celkem 7.000,-Kč + 2.550,-Kč za vyhotovení znaleckých posudků + 879,-Kč náklady Lesů České republiky, s.p., spojené s převodem + 500,-Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 10.929,-Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Lesů České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje

	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:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou parcelu 
č. 505/7 v k.ú. Dřenice u Chebu

usnesení č. 94/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 505/7 o výměře 229 m2, v k.ú. Dřenice u Chebu, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné), a paní Blankou Kratochvílovou, trvale bytem Valdštejnova 54, Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 61.740,--Kč + 2.200,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 64.440,-Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 4.10.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Blanky Kratochvílové.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1492/16 v k.ú. Sokolov

usnesení č. 95/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16 o výměře cca 232 m2  v k.ú. Sokolov,  formou smlouvy o  budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku p.č. 1492/16, která bude skutečně zastavěná stavbou přístavby o předpokládané ploše 232 m2, v souvislosti s realizací stavby: „DOZP Sokolík – stavební úpravy a modernizace“, mezi Městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, IČ 00 25 95 86 (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu 250,--Kč/m2, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Města Sokolov, do vlastnictví Karlovarského kraje.

a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřit jí podpisem této smlouvy.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti UFARMA spol. s r.o. – k.ú. Čistá u Rovné

usnesení č. 96/11/10 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje:

Souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemkové parcely č. 1722/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 77-4233/2010 z původní pozemkové parcely č. 1722/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1722/5 o výměře 2114 m2, část pozemkové parcely č. 3172/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3172/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3172/4 o výměře 192 m2, vše v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná) s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti UFARMA spol. s r.o. (tj. část pozemkové parcely č. 1714, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1714 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1714/2 o výměře 369 m2, část pozemkové parcely č. 1722/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1722/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1722/4 o výměře 1938 m2, vše v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako směňující „A“ na straně jedné), a společností UFARMA spol. s r.o., se sídlem Zvonečková 200, 362 11  Jenišov, IČ 26 04 95 89 (jako směňující „B“ na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 22.11.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku.
 
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné směnné smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0
Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

usnesení č. 97/11/10 

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. 101/1 o výměře 682 m2, v k.ú. Hradiště u Chebu, s tím, že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 101/1 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě se uskuteční bezúplatný převod části pozemku p.č. 101/1 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje.
 
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy 
o výpůjčce, dle návrhu.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0




V Karlových Varech dne 26.11.2010


Zapisovatel: Ing. Marek Kukučka
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