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13.7.2006		Strana 1 (celkem 3)
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 27. mimořádného jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. července 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 8:10 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Ing. Stráská
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1.	Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 458 a p.č. 463 	RK  506/07/06
v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, zánik věcného břemene k st.p.č. 93/4 v k.ú. 
Dolní  Žďár u Ostrova, úplatné nabytí  pozemku p.č. 456 v k.ú. Dolní Žďár 
u Ostrova											
						









                                                                                                 
	 JUDr. Josef Pavel v. r.                  	     	    	 Ing. Jiří Behenský v. r.
	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- RNDr. Petra Horkého



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 458 a p.č. 463 v k.ú. Dolní Žďár 
u Ostrova, zánik věcného břemene k st.p.č. 93/4 v k.ú. Dolní  Žďár u Ostrova, úplatné nabytí  pozemku p.č. 456 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  506/07/06

- souhlasí s bezúplatným nabytím ideálního spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 458 (ostatní plocha) o výměře 10094 m2 a ideálního spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 463 (ostatní plocha) 
o výměře 6526 m2, to vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, obec Ostrov, se všemi právy, povinnostmi a příslušenstvím, formou darovací smlouvy uzavřené mezi společností HQU International, a.s., se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00  Praha 1, IČ 26502399 a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov, IČ 70845425 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 458 (ostatní plocha) o výměře 10094 m2 a ideálního spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 463 (ostatní plocha) o výměře 6526 m2, to vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, obec Ostrov, se všemi právy, povinnostmi a příslušenstvím, formou darovací smlouvy uzavřené mezi společností HQU International, a.s., se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00  Praha 1, IČ 26502399 a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov, IČ 70845425 dle návrhu

- souhlasí s úplatným nabytím  pozemku p.č. 456 (ostatní plocha) o výměře 3 109 m2 v k.ú. Dolní Žďár 
u Ostrova, obec Ostrov, se všemi právy, povinnostmi a příslušenstvím, formou kupní smlouvy uzavřené mezi společností HQU International, a.s., se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00  Praha 1, 
IČ 26502399, a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov, IČ 70845425, za cenu 49,00 Kč za 1 m2, tj. za celkovou kupní cenu 152.341,00 Kč, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit úplatné nabytí  pozemku p.č. 456 (ostatní plocha) o výměře 3 109 m2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, obec Ostrov, se všemi právy, povinnostmi a příslušenstvím, formou kupní smlouvy uzavřené mezi společností HQU International, a.s., se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00  Praha 1, IČ 26502399, a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov, IČ 70845425, za cenu 49,00 Kč za 1 m2, tj. za celkovou kupní cenu 152.341,00 Kč, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední průmyslové školy Ostrov  realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací a kupní smlouvy a pověřit jej podpisem těchto smluv

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje svěřit správu spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 458 (ostatní plocha) o výměře 10094 m2 a ideálního spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 463 (ostatní plocha) o výměře 6526 m2, to vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova a pozemku p.č. 456 (ostatní plocha) o výměře 3 109 m2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, obec Ostrov, Střední průmyslové škole Ostrov a v tomto smyslu změnit zřizovací listinu

- schvaluje jednostranným prohlášením zánik věcného břemene ve prospěch st.p.č. 93/4 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, sjednaného darovací smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene uzavřenou dne 
7. 2. 2005, zapsaného v katastru nemovitostí pod č. V-1629/2005-403 v rozsahu dle geometrického plánu č. 231-111/2004

- ukládá řediteli Střední průmyslové školy Ostrov  realizovat kroky k potvrzení zániku věcného břemene a ohlášení zániku věcného břemene  a pověřuje jej podpisem těchto dokumentů

Termín kontroly: 7.9.2006

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



