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Z Á P I S 
 

z 2. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, 

bytové komise konané dne 25. února 2019  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dne 25. února se uskutečnilo 2. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, 

likvidační a škodní, bytové komise zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

 

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře   Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská    

                          21, Karlovy Vary 

                

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a skončeno v 16.35 hodin 

 

Přítomni: MUDr. Jiří Penc, Ing. Václav Benekdit, Jaroslav Hrdlička, Vlastimil Lepík, 

Ing. Pavel Sušanin, Roman Bílský, Jan März, Tomáš Vrána  

 

Omluveni: Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Jaroslav Cícha, JUDr. Hana Zemanová  

 

Neomluveni:  
 

Hosté:   Mgr. Michal Murčo 

  

 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu z jednání KHMMLŠBK ze dne 21.01.2019 

3. Vyřazení majetku vedeného na středisku 0761 - Správa majetku, pračka se sušičkou 

Indesit 

4. Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Bohatice- Revokace usnesení č. RM/1065/7/18 

5. 1. Zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1690 v k.ú. Karlovy Vary za část p.p.č. 1688/2  

v k.ú. Karlovy Vary - Bohemia - lázně a.s.  

2. Zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1687/1 v k.ú. Karlovy Vary za část p.p.č. 1691  

v k.ú. Karlovy Vary - TRANSPOL spol. s.r.o. 

3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnost 

podzemních tyčových kotev – TRANSPOL spol. s.r.o. 

6. Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Doubí, obec Karlovy Vary za pozemky v k.ú. 

Bohatice, obec Karlovy Vary  

7. Vyřazení pozemků p.č. 840/4, p.č. 840/103 a p.č. 840/235 vše v k.ú. Bohatice ze Seznamu 

neprodejných pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary 
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8. Zveřejnění záměru směny   p.p.č. 840/235,  p.p.č. 840/103, p.p.č. 840/4 vše v k.ú. 

Bohatice, obec Karlovy Vary, části p.p.č. 1122, části p.p.č. 3405, části p.p.č. 3404 v k.ú. 

Karlovy Vary, obec Karlovy Vary za p.p.č. 356/7 a část p.p.č.  356/1 vše v k.ú. Tašovice, 

obec Karlovy Vary – ŘSD ČR 

9. Smlouva o smlouvě budoucí kupní  na úplatný převod komunikace včetně pozemku pod 

komunikací a veřejného osvětlení v k.ú. Tašovice - Gaspar invest company (GIC) s.r.o. 

10. Uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o pachtu č. 9010003497 mezi Statutárním 

městem Karlovy Vary a Lázeňskými lesy Karlovy Vary, příspěvkovou organizací  

11. Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p.č. 350/1 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, 

na dobu určitou 

12. Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 575/1 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary,  

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

13. Žádost o prodej části pozemku p.č. 192/21 v k.ú. Rosnice u Staré Role 

14. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 192/21 v k.ú. Rosnice u Staré Role 

15. Žádost nájemce o koupi bytové jednotky č. 577/10 k.ú. Stará Role, v budově Závodu míru 

577/9 Karlovy Vary, Stará Role 

16. Záměr prodeje pozemku p.č.  411 k.ú. Drahovice 

17. Vyřazení části pozemku p.č. 935/1 v k.ú. Drahovice ze Seznamu neprodejných pozemků  

v majetku Statutárního města Karlovy Vary 

18. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 931 a p.č. 935/1, oba v k.ú. Drahovice 

19. Částečná revokace usnesení RM/210/2/18 a zveřejnění záměru prodeje části pozemku 

p.č.  531/1 v k.ú. Rybáře - formou VŘ – licitací 

20. Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 764, p.č. 765, p.č. 752/1, vše v k.ú. Karlovy 

Vary, nájemci 

21. Další nakládání s nebytovými prostory v objektu Západní 1402/67, Karlovy Vary 

22. Prodej pozemků p.č. 430 a p.č. 431, v še v k.ú. Tašovice  

23. Různé 

 

 

Jednání zahájil předseda MUDr. Jiří Penc 

 

 

1. Schválení programu  

 

KHMMLŠBK doplnila program jednání o body č. 21, 22.  

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK schválila navržený program jednání.  
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2.  Schválení zápisu z jednání KHMMLŠBK ze dne 21.01.2019 

 

KHMMLŠBK doporučuje RM vzít na vědomí zápis z jednání Komise pro hospodaření 

s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise ze dne 21.01.2019. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

KHMMLŠBK doporučila RM vzít na vědomí výše uvedený návrh na usnesení. 

 

 

3. Vyřazení majetku vedeného na středisku 0761 - Správa majetku, pračka se sušičkou 

Indesit    

 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit  vyřazení movitého majetku vedeného na středisku 

0761 – Správa majetku z účetní evidence. Jedná se o položku pračka se sušičkou, inv.  

č. 360000012025, jejíž pořizovací cena je 34.606,00 Kč 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 
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4. Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Bohatice- Revokace usnesení  

č. RM/1065/7/18 

    

KHMMLŠBK doporučuje RM  revokovat  své usnesení č. RM/1065/7/18 a 

neschválit zveřejnění záměru směny části pozemku 560/2 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary 

ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 za část pozemku p.č. 560/4 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary  

ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, za následujících podmínek 
xxxxxxxxxxxxxxxx

:  

1) SMKV neznemožní 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 (vlastníkovi pozemku parc. č. 560/2 v k.ú. Bohatice, 

obec Karlovy Vary) vjezd automobilem přes pozemky parc. č. 566, parc.č 560/4, 

parc.č.560/3 a parc.č.561/3 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary ve vlastnictví SMKV, 

když přes tyto pozemky vede ostatní komunikace a tato je jako veřejně přístupná 

komunikace pro pěší i automobily používána.  

2) Pro účely stavebního řízení bude SMKV jako vlastník dotčených pozemků souhlasit 

s tím, aby 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 na své náklady vybudoval inženýrské sítě (vodovod, 

kanalizace, elektřina, plyn) ke svému pozemku p.č. 560/2 v k. ú. Bohatice, obec 

Karlovy Vary přes pozemky SMKV v rozsahu budoucího věcného břemene – 

služebnosti  

3) Nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k užívání vodovodní, 

kanalizační, elektrické nebo plynové přípojky nebo jiného dokladu vydaného 

(potvrzeného) stavebním úřadem, kterým se prokáže, že lze stavbu nově zřízených 

přípojek užívat, uzavře SMKV s 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 v souladu s příslušnými ustanoveními 

právních předpisů ČR smlouvu popřípadě smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě – (dále jen „smlouva o služebnosti“), jejímž předmětem 

bude na dobu neurčitou bezúplatně zřízena pozemková služebnost inženýrských sítí  

v tomto obsahu a rozsahu: 

a)právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebných 

pozemcích nebo přes ně vést vodovodní/ kanalizační/ elektrickou/ plynovou přípojku, 

provozovat je a udržovat je za podmínky, že budoucí povinný jako vlastník 

služebných pozemků se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to  

s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup a vjezd na jeho pozemky  

po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské 

sítě; 

b)služebnost zahrnuje právo zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také 

potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem 

její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti; 

c)oprávněná osoba zpřístupní budoucímu povinnému jako vlastníku pozemků 

dokumentaci inženýrské sítě v ujednaném rozsahu, a není-li ujednán, v rozsahu 

nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů; 

d)nesnese-li záležitost při náhlém poškození inženýrské sítě odkladu, obstará její 

opravu oprávněná osoba i bez předchozího projednání; dotčeným osobám však 

neprodleně oznámí provádění opravy, její místo označí a zabezpečí. Po skončení prací 

uvede služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradí škodu 

způsobenou provedením prací; 

e)osoba oprávněná ze služebnosti je povinna co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených 

nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen 

uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu 

provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené 

nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti.  (dále jen „služebnost“). 
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4) Předpokládaná výměra budoucího věcného břemene - služebnosti u všech zřizovaných 

přípojek na pozemcích p.č. 566, p.č. 560/4 a p.č. 560/3 v k.ú. Bohatice bude 

v rozsahu, co nejméně zatěžující tyto pozemky a kopírující hranici pozemku 
xxxxxxxxxxxxxxxx

. Přesný rozsah jednotlivých služebností bude stanoven geometrickým 

plánem, kterým se vyznačí části budoucích služebných pozemků dotčených věcným 

břemenem. Geometrické plány nechá na své náklady vyhotovit 
xxxxxxxxxxxxxxxx

. 

Veškeré náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním a uzavřením smlouvy uhradí 

Statutární město Karlovy Vary. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

5. 1. Zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1690 v k.ú. Karlovy Vary za část p.p.č. 

1688/2 v k.ú. Karlovy Vary - Bohemia - lázně a.s.  

2. Zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1687/1 v k.ú. Karlovy Vary za část p.p.č. 

1691 v k.ú. Karlovy Vary - TRANSPOL spol. s.r.o. 

3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnost 

podzemních tyčových kotev – TRANSPOL spol. s.r.o. 

       

      KHMMLŠBK doporučuje RM schválit 

 

1. zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 1690 (dle GP 2548-3/2019 – p.p.č. 1690) 

v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary ve vlastnictví Statutárního města Karlovy 

Vary, IČ 00254657, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361 20  

za část pozemku p.č. 1688/2 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary ve vlastnictví 

Bohemia-lázně a.s., IČ 45357218, se sídlem Karlovy Vary, Sadová 800/5, PSČ: 360 

01, za podmínky vzájemného finančního vyrovnání dle hodnot předmětných 

nemovitostí. Statutární město Karlovy Vary uhradí polovinu nákladů spojených  

se směnou. V případě schválení zveřejnění záměru směny bude na oddělení části  

p.p.č. 1688/2 vyhotoven geometrický plán. 

2. zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 1687/1  a části pozemku p.č. 1690 (dle 

GP 2548-3/2019 – p.p.č. 1687/5) v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary  

ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, IČ 00254657, se sídlem Karlovy 

Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361 20 za část pozemku p.č. 1691 (dle GP 2548-

3/2019 – p.p.č. 1691/3) v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary ve vlastnictví 
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TRANSPOL spol. s r.o., IČ 25757806, se sídlem Karlovy Vary, Zahradní 2125/7, 

PSČ: 360 01, za podmínky vzájemného finančního vyrovnání dle hodnot předmětných 

nemovitostí a za podmínky zrušení omezení zástavním právem pozemku p.č. 1691/3 

v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary. Statutární město Karlovy Vary uhradí 

polovinu nákladů spojených se směnou. 

3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi spol. TRANSPOL 

spol. s r.o., IČ 25757806, se sídlem Karlovy Vary, Zahradní 2125/7, PSČ: 360 01 jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti na straně jedné a Statutárním městem Karlovy 

Vary, IČ 00254657, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361 20, jako 

budoucím povinným ze služebnosti na straně druhé, jejímž předmětem bude závazek 

obou smluvních stran uzavřít spolu smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, 

spočívající v právu umístění a strpění podzemních tyčových kotev pod povrch 

komunikace a chodníku na části p.p.č. 1687/1 a části p.p.č. 1703 v k.ú. Karlovy Vary, 

obec Karlovy Vary, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou dle zák. 

 č. 151/1997 Sb., ustanovení § 16b, odst. 5 ve výši 10 000,- Kč + 21% DPH, tj. celkem 

12.100,- Kč dle skutečného umístění podzemních tyčových kotev a dle geometrického 

plánu, který bude za tímto účelem zpracován oprávněným ze služebnosti. Veškeré 

náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný. 
 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

6. Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Doubí, obec Karlovy Vary za pozemky  

v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary  

 

KHMMLŠBK doporučuje RM   

1. neschválit  zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 97/1, p.č. 101/7, p.č. 44/4, p.č. 176/1 

 a p.č. 184/1 vše v k.ú. Doubí, obec Karlovy Vary ve vlastnictví Statutárního města Karlovy 

Vary, IČ 00254657, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361 20 za pozemky 

p.č. 615/4, p.č. 615/6, p.č. 554/1, p.č. 852, p.č. 638/5 vše v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary 

ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxx

a pozemek p.č. 615/8 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary  

ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 za podmínky vzájemného finančního vyrovnání dle hodnot 

předmětných nemovitostí. Statutární město Karlovy Vary uhradí polovinu nákladů spojených 

se směnou. 
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2. doporučit  Zastupitelstvu města Karlovy Vary 

neschválit  vyřazení p.č. 97/1, p.č. 101/7, p.č. 44/4 vše v k.ú. Doubí, obec Karlovy Vary  

ze Seznamu neprodejných pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary, schváleného 

Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 2.3.2010. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

7. Vyřazení pozemků p.č. 840/4, p.č. 840/103 a p.č. 840/235 vše v k.ú. Bohatice ze 

Seznamu neprodejných pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary   

 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit  vyřazení p.č. 840/4, p.č. 840/103 a p.č. 840/235 vše  

v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary ze Seznamu neprodejných pozemků v majetku 

Statutárního města Karlovy Vary, schváleného Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 

2.3.2010. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 
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8. Zveřejnění záměru směny   p.p.č. 840/235,  p.p.č. 840/103, p.p.č. 840/4 vše v k.ú. 

Bohatice, obec Karlovy Vary, části p.p.č. 1122, části p.p.č. 3405, části p.p.č. 3404  

v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary za p.p.č. 356/7 a část p.p.č.  356/1 vše v k.ú. 

Tašovice, obec Karlovy Vary – ŘSD ČR 

 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 840/235, 

pozemku p.č. 840/103, pozemku p.č. 840/4 vše v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary, části 

pozemku p.č. 1122 (dle GP č. 2445-2/2017 – p.p.č. 1122/2), části pozemku p.č. 3405 (dle GP 

č. 2445-2/2017 – p.p.č. 3405/2),   části pozemku p.č. 3404 (dle GP č. 2445-2/2017 – p.p.č. 

3404/2), části pozemku p.č. 3404 (dle GP č. 2445-2/2017 – p.p.č. 3404/3) vše v k.ú. Karlovy 

Vary, obec Karlovy Vary ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, IČ 00254657,  

se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361 20 za pozemek p.č. 356/7  a části 

pozemku p.č. 356/1 (dle GP č. 973-141/2017 – díl „a“ a díl „b“) vše v k.ú. Tašovice, obec 

Karlovy Vary ve vlastnictví Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390,  

se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 za podmínky vzájemného finančního 

vyrovnání dle hodnot předmětných nemovitostí. Statutární město Karlovy Vary uhradí 

polovinu nákladů spojených se směnou. 

 

KHMMLŠBK o předloženém návrhu na usnesení nehlasovala. 

 

 

KHMMLŠBK navrhla nový návrh na usnesení: 

 

KHMMLŠBK doporučuje RM jednat se žadatelem o prodeji pozemků. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt                            /      

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin                       /     

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána                      /    

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

9. Smlouva o smlouvě budoucí kupní  na úplatný převod komunikace včetně pozemku 

pod komunikací a veřejného osvětlení v k.ú. Tašovice - Gaspar invest company 

(GIC) s.r.o.  
 

KHMMLŠBK doporučuje RM, aby doporučila  Zastupitelstvu města Karlovy Vary 

neschválit   uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Statutárním městem Karlovy 

Vary,  IČ:  00254657,  se  sídlem   Karlovy  Vary,  Moskevská   2035/21,   PSČ  360 21   jako  
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budoucím nabyvatelem a Gaspar invest company (GIC) s.r.o., IČ 28418239 se sídlem Praha 

6, Břevnov, Na Petynce 2445/27a, PSČ 169 00 jako budoucím převodcem, kdy předmětem 

této smlouvy bude závazek smluvních stran spolu v době nejpozději do 180ti dnů od splnění 

podmínek k převodu komunikací včetně příslušenství a veřejného osvětlení předložených 

technickým odborem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, uzavřít s budoucím nabyvatelem kupní 

smlouvu, jejímž předmětem bude úplatný převod části p.p.č. 123/45  v k.ú. Tašovice, obec 

Karlovy Vary za sjednanou cenu 1,- Kč, úplatný převod nově vybudované pozemní 

komunikace včetně příslušenství na části p.p.č. 123/45 v k.ú. Tašovice, obec Karlovy Vary  

za sjednanou cenu 1,- Kč a  veřejného  osvětlení  vybudovaného  na  části p.p.č. 123/45 a části  

 

p.p.č. 123/40 v k.ú. Tašovice, obec Karlovy Vary za sjednanou cenu 1,- Kč, dle skutečného 

provedení a dle geometrického plánu, který bude za tímto účelem zpracován převodcem. 

Veškeré náklady spojené s převodem vlastnických práv uhradí převodce. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

10. Uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o pachtu č. 9010003497 mezi Statutárním 

městem Karlovy Vary a Lázeňskými lesy Karlovy Vary, příspěvkovou organizací   

 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o pachtu  

č. 9010003497 uzavřené dne 21.2.2017 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 

00254657 se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, jako propachtovatelem 

na straně jedné, a 
xxxxxxxxxxxxxxxx

, jako pachtýřem na straně druhé, na část pozemku p.č. 370/3 

o výměře 378 m
2
, dle specifikace v geodetickém vymezení předmětu užívání zak. 

č. 12/2016, v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 

měsíce v období od 1.10. do 31.3. a šest měsíců v období od 1.4. do 30.9. běžného 

kalendářního roku, za účelem využití k zemědělskému obhospodařování – pěstování brambor, 

bez staveb a oplocení, mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657 se sídlem 

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, jako postupitelem, a Lázeňskými lesy 

Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, IČ: 00074811 se sídlem Na Vyhlídce 804/35, 

Karlovy Vary, PSČ: 360 01, jako postupníkem, a pachtýřem 
xxxxxxxxxxxxxxxx

,  jako postoupené 

strany.    
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                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

11. Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p.č. 350/1 v k.ú. Dvory, obec Karlovy 

Vary, na dobu určitou. 

 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p.č. 350/1 

o výměře 45 m
2
, dle specifikace v Situaci – přístup na staveniště arch. č. 04/2018, v k.ú. 

Dvory, obec Karlovy Vary, pro Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988 se sídlem 

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, na dobu určitou od 1.6.2019 do 31.12.2019, za účelem 

využití přístupové cesty na staveniště v rámci realizace opravy měrného profilu limnigrafické 

stanice Karlovy Vary Dvory na Chodovském potoce. Výpůjčitel uhradí Statutárnímu městu 

Karlovy Vary veškeré náklady související s uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

12. Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 575/1 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 575/1  

o výměře 98 m
2
, dle specifikace v geodetickém vymezení předmětu užívání číslo zak. 

134/2014, v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, pro: 
xxxxxxxxxxxxxxxx

, za roční nájemné 2.450,- Kč  
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(tj. 25,- Kč/m
2
/rok), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití 

zahrady. Nájemce uhradí Statutárnímu městu Karlovy Vary veškeré náklady související  

s uzavřením smlouvy o nájmu. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

13. Žádost o prodej části pozemku p.č. 192/21 v k.ú. Rosnice u Staré Role  
 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 192/21 

v k.ú. Rosnice u Staré Role, obec Karlovy Vary 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 za cenu dle znaleckého posudku 

+ DPH v platné výši. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.  

V případě schválení tohoto usnesení bude objednán geometrický plán na rozdělení pozemku 

p.č. 192/21 a znalecký posudek na požadovaný pozemek. 

Kupující prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že na předmětu prodeje se nachází nebo mohou 

nacházet podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně zaváže, že při 

provádění zemních prací či jiných stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení 

průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací 

nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.  

 

KHMMLŠBK navrhla doplnění návrhu na usnesení: 

Materiál napsat ve dvou variantách. První varianta – zveřejnění záměru prodeje části pozemku 

p.č. 192/21 v k.ú. Rosnice u Staré Role. Druhá varianta by měla obsahovat zveřejnění záměru 

prodeje částí pozemků p.č. 192/75, p.č. 192/19 a p.č. 192/21 vše v k.ů. Rosnice u Staré Role. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           
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 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení ve variantě č. 1. 

 

 

14. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 192/21 v k.ú. Rosnice u Staré Role   

 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 192/21 

k.ú. Rosnice u Staré Role v rozsahu  dle  geometrického  plánu,  který bude za účelem prodeje 

 zpracován, pro zájemce o koupi: 
xxxxxxxxxxxxxxxx

, za kupní cenu, cenu obvyklou dle znaleckého 

posudku, který budeza účelem prodeje zpracován.  Podmínkou  prodeje  je  úhrada  kupní  

ceny  pozemku,  úhrada veškerých nákladů s přípravou prodeje a s prodejem spojených  

(tj. zejména nákladů za zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a na úhradu 

správního poplatku na vklad práva do katastru nemovitostí), to vše před podpisem kupní 

smlouvy.  

Kupující vezme na vědomí, že část žádaného pozemku je pronajata dle smlouvy o nájmu 

uzavřené dne 1.8.2016 s možností výpovědi i bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 

lhůtou. Práva a závazky z uzavřené smlouvy o nájmu přejdou po převodu na nového vlastníka 

pozemku.   

 

Ke kupní ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v platné sazbě, dle zákona č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty.  

 

Kupující vezme na vědomí, že se na předmětu prodeje nachází, nebo mohou nacházet, 

podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně se zaváže, že před zahájením 

zemních či jiných stavebních prací na předmětu prodeje zajistí vytýčení průběhu podzemních 

či nadzemních sítí a bude postupovat dle pokynů správců sítí tak, aby při provádění zemních 

či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. 

 

 

KHMMLŠBK navrhla doplnění návrhu na usnesení: 

Materiál napsat ve dvou variantách. První varianta – zveřejnění záměru prodeje části pozemku 

p.č. 192/21 v k.ú. Rosnice u Staré Role. Druhá varianta by měla obsahovat zveřejnění záměru 

prodeje částí pozemků p.č. 192/21 a p.č. 192/19 vše v k.ů. Rosnice u Staré Role. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      
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KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení ve variantě č. 1. 

 

 

15. Žádost nájemce o koupi bytové jednotky č. 577/10 k.ú. Stará Role, v budově Závodu 

míru 577/9 Karlovy Vary, Stará Role    

 

KHMMLŠBK doporučuje RM  

1. doporučit  zastupitelstvu města 

zrušit  část usnesení zastupitelstva města ze dne 15.5.2012 v bodě č. 58 písm. g), 

prodej bytové jednotky č. 577/10 k.ú. Stará Role. 

 

V případě schválení návrhu na usnesení dle bodu č. 1 zastupitelstvem města,  

 

2.  schválit zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 577/10 v budově č.p. 577 

(Závodu míru č.o.9) vystavěné na pozemku st.p.č. 1192, ke které náleží 

spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 577 vystavěné na pozemku 

st.p.č. 1192 a spoluvlastnický podíl na  pozemcích st.p.č. 1192,  p.č. 379/15  

a p.č. 379/29, vše v katastrálním území Stará Role, obec a okres Karlovy Vary, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy 

Vary, to vše o velikosti podílu 373/8004, za celkovou kupní cenu v částce 84.651,- Kč  

pro nájemce jednotky: 
xxxxxxxxxxxxxxxx

,  dle Zásad prodeje bytů z vlastnictví Statutárního 

města Karlovy Vary dle zákona č. 72/1994 Sb. Kupující získá slevu 15% ze základní 

kupní ceny jednotky dle článku III odst. 3 písm. b/ uvedených Zásad, pokud uhradí 

kupní cenu před podpisem kupní smlouvy.  

Podmínkou prodeje jednotky je úhrada celé kupní ceny jednotky a úhrada veškerých 

nákladů spojených s přípravou prodeje a s prodejem jednotky před podpisem kupní 

smlouvy a neexistence pohledávek po splatnosti kupujícího nájemce vůči Statutárnímu 

městu Karlovy Vary. 

Dle zákona č. 254/2016 Sb., je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel 

vlastnického práva k nemovité věci. Kupující (nabyvatel) je povinen v zákonném 

termínu podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí u finančního úřadu  

a tuto daň uhradit. 

 

Odůvodnění odchylky od ceny v místě a čase obvyklé: Jde o převod bytu  

do vlastnictví stávajícího nájemce, fyzické osoby na základě Zásad prodeje bytů 

z vlastnictví města Karlovy Vary, schválených Zastupitelstvem města Karlovy Vary 

dne 13.5.1997 ve znění pozdějších úprav a změn. Převod je realizován na základě 

principu transparentnosti a rovnosti a vzhledem k době schválení Zásad prodeje bytů 

z vlastnictví města Karlovy Vary taktéž na základě principu legitimního očekávání. 

Lze odkázat i na ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, dle kterého obec pečuje o všestranný rozvoj svého území  

a potřeby svých občanů, kdy při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.  

Konečně lze uvést, že bytové potřeby jsou recentním právem pojímány jako jedny  

ze základních potřeb člověka, když tato práva jsou definována již na úrovni 

mezinárodních dokumentů o lidských právech, jako např. Mezinárodní pakt  

o hospodářských, sociálních a kulturních právech (čl. 11). 
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                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

16. Záměr prodeje pozemku p.č.  411 k.ú. Drahovice   

 

1) KHMMLŠBK doporučuje RM doporučit  zastupitelstvu města  

schválit  zastavení převodu pozemku parc.č. 411 k.ú. Drahovice zpeněžením  

ve veřejné dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb.  

a pro případ schválení návrhu v bodě 1) zastupitelstvem města 

2) schválit  zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 411 k.ú. Drahovice 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště 

Karlovy Vary, pro zájemce o koupi manžele: 
xxxxxxxxxxxxxxxx

, za kupní cenu, cenu 

obvyklou dle znaleckého posudku v částce 2.073.610,- Kč. Podmínkou prodeje je 

úhrada kupní ceny pozemku, úhrada veškerých nákladů s přípravou prodeje 

a s prodejem pozemku spojených (tj. zejména nákladů za zpracování znaleckého 

posudku a nákladů na úhradu správního poplatku na vklad práva do katastru 

nemovitostí, to vše před podpisem kupní smlouvy. 

Pokud se ke zveřejněnému záměru prodeje přihlásí další zájemce/zájemci o koupi, bude 

záměr prodeje opět zveřejněn a prodej bude realizován formou výběrového řízení, veřejnou 

licitací, kde minimální nabídková cena nemovitostí bude dle znaleckého posudku jako cena 

obvyklá.  

 

Dodání pozemku je od daně z přidané hodnoty osvobozeno, pokud do dokončení prodeje 

nedojde k podstatné změně dokončené stavby nebo inženýrské sítě dle §56 zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

Dle zákona č. 254/2016 Sb. je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel 

vlastnického práva k nemovité věci. Kupující (nabyvatelé) jsou povinni v zákonném termínu 

podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí u finančního úřadu a tuto daň uhradit. 
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Podmínky prodeje a závazky: 

a) Kupující vezmou na vědomí, že součástí pozemku p.č. 411 k.ú. Drahovice je sedm 

řadových garáží, z nichž šest je pronajatých dle uzavřených smluv o nájmu. Nájem lze 

ukončit také výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou tři měsíce. Práva  

a povinnosti z uzavřených smluv o nájmu, v případě převodu pozemku, přejdou  

na nového vlastníka nemovitostí. 

b) Kupující vezmou na vědomí, že na části pozemku p.č. 411 k.ú. Drahovice je zřízeno 

věcné břemeno chůze a jízdy dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkových 

služebností uzavřené dne 26.10.2017, které ukládá povinnost k pozemku p.č. 411  

a oprávnění pro pozemky p.č. 409 a p.č. 410 k.ú. Drahovice v soukromém vlastnictví.     

c) Kupující vezmou na vědomí, že se na předmětu prodeje nachází, nebo mohou 

nacházet, podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně se zaváží,  

že před zahájením zemních či jiných stavebních prací na předmětu prodeje zajistí 

vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí a bude postupovat dle pokynů 

správců sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození 

podzemních či nadzemních sítí. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

17. Vyřazení části pozemku p.č. 935/1 v k.ú. Drahovice ze Seznamu neprodejných 

pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary   

 

KHMMLŠBK doporučuje RM, aby doporučila  zastupitelstvu města 

schválit  vyřazení části pozemku p.č. 935/1 o výměře, která bude specifikována 

v geometrickém plánu, který bude za tímto účelem vyhotoven, v k.ú. Drahovice, ze Seznamu 

neprodejných pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary schváleného 

Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 2.3.2010. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         
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 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

18. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 931 a p.č. 935/1, oba v k.ú. Drahovice   

 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 931  

a p.č. 935/1, oba v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary, pro pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx

, za cenu  

dle znaleckého posudku + DPH v platné výši.  

 

V případě, že rada města schválí zveřejnění záměru prodeje, bude objednán geometrický plán 

na rozdělení pozemků.  

 

Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. Kupující prohlásí, že si je vědom 

skutečnosti, že na předmětu prodeje se nachází nebo mohou nacházet podzemní či nadzemní 

inženýrské sítě. Kupující se současně zaváže, že při provádění zemních prací či jiných 

stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí 

tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních  

či nadzemních sítí. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK stáhla materiál z jednání a žádá o doplnění stanoviska bytového družstva 

Krokova, zda se předmětný prodej nedotkne plánované výstavby. 

 

 

19. Částečná revokace usnesení RM/210/2/18 a zveřejnění záměru prodeje části 

pozemku p.č.  531/1 v k.ú. Rybáře - formou VŘ - licitací   

 

KHMMLŠBK doporučuje RM revokovat  usnesení č. RM/210/2/18 ze dne 6.2.2018 a 
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schválit  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 531/1 o výměře 1.613 m
2 

(dle GP  

č. 1908-73/2018 pozemek p.č. 531/1 o nové výměře) v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, 

formou výběrového řízení – licitací za základní cenu dle znaleckého posudku + DPH v platné 

výši. 

Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. 

Kupující se zaváží, že  ve prospěch vlastníků stavby a pozemku p.č. 510/18 v k.ú. Rybáře 

uzavřou do 60 dnů od doručení jejich písemné výzvy Smlouvu o bezúplatném zřízení věcného 

břemene, spočívající v umožnění přístupu k této  stavbě na pozemku p.č. 510/18 v k.ú. 

Rybáře. 

Kupující prohlásí, že si jsou vědomi skutečnosti, že na předmětu prodeje se nachází nebo 

mohou nacházet podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně zaváží, že  

při provádění zemních prací či jiných stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení 

průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací 

nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

20. Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 764, p.č. 765, p.č. 752/1, vše v k.ú. 

Karlovy Vary, nájemci   

 

1. KHMMLŠBK doporučuje RM, aby doporučila zastupitelstvu města     

schválit  vyřazení části pozemků p.č. 764, p.č. 765 a p.č. 752/1, vše k.ú. Karlovy 

Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště 

Karlovy Vary, ze seznamu neprodejných pozemků, schváleného zastupitelstvem 

města, v rozsahu dle geometrického plánu, který bude za účelem prodeje zpracován; 

a pro případ schválení bodu 1 zastupitelstvem města  

schválit  zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 764, p.č. 765
 
a p.č. 752/1, vše 

v k.ú. Karlovy Vary, v rozsahu dle geometrického plánu, který bude za účelem prodeje 

zpracován a za kupní cenu, cenu obvyklou dle znaleckého posudku, který bude  

za účelem prodeje zpracován, pro nájemce pozemků: 
xxxxxxxxxxxxxxxx

. Podmínkou prodeje 

je úhrada kupní ceny pozemků, úhrada veškerých nákladů s přípravou prodeje 

a s prodejem spojených (tj. zejména nákladů na zpracování geometrického plánu, 
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znaleckého posudku a správního poplatku na vklad práva do katastru nemovitostí),  

to vše před podpisem kupní smlouvy.  

Ke kupní ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v platné sazbě, dle zákona č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty.  

 

Kupující vezme na vědomí, že se na předmětu prodeje nachází, nebo mohou nacházet, 

podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně se zaváže, že před zahájením 

zemních či jiných stavebních prací na předmětu prodeje zajistí vytýčení průběhu podzemních 

či nadzemních sítí a bude postupovat dle pokynů správců sítí tak, aby při provádění zemních 

či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc                         /      

 Ing. Václav Benedikt                            /      

 Jaroslav Hrdlička                         /                      

 Vlastimil Lepík                       /                     

 Ing. Pavel Sušanin                        /     

 Mgr. Jaroslav Borka                             

 Roman Bílský                         /                       

 Jan März                        /      

Tomáš Vrána                      /    

 

KHMMLŠBK nedoporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

21. Další nakládání s nebytovými prostory  v objektu Západní 1402/67, Karlovy Vary.   

 

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit  

varianta 1:   Zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1  ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 

26.7.2018  uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 

Karlovy Vary, IČ 00254657, jako „Půjčitelem“ spolkem Bruníkův kočičí spolek 

BEZBLEŠEK, z.s., se sídlem Západní 1402/67, Karlovy Vary, IČ 07423161, jako 

„Vypůjčitelem“ (dle které je předmět výpůjčky  prostor určený pro podnikání v evidenci 

vlastníka o výměře 185 m
2
  umístěný ve II. NP  objektu č.p. 1402, Západní 67, stojícím  

na pozemku parcelní č. 146/2  v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary), užívaný za  účelem  

provozování kočičího útulku. 

Předmětem Dodatku č. 1  bude rozšíření stávajícího předmětu výpůjčky o další 

prostory v témže objektu, a to o: 

-  prostor  určený pro podnikání o výměře 185 m
2
  umístěný  v 1. NP; 

-  prostor  určený pro podnikání o výměře 175 m
2
  umístěný ve 3. NP; 

- prostor  určený pro podnikání o výměře  112 m
2   

umístěný  v 1. PP. 
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varianta 2:  Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru určeného pro podnikání o výměře 175 

m
2
 umístěného ve 3.NP objektu č.p. 1402, Západní 67, stojícím na pozemku parcelní č. 

146/2 v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary, pro spolek „Konec toulání“, Krásná 134, 358 01 

Kraslice, IČ 22850210, za účelem zajišťování služeb v oblasti bezprizorních, opuštěných 

a toulavých koček. 

 

varianta 3:   Zachování stávajícího stavu tzn. nevypůjčení žádných dalších prostor 

v objektu Západní 1402/67   v  Karlových Varech žádnému z žadatelů. 

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení ve variantě č. 3. Dále doporučuje 

radě města hledat vhodnější objekt pro umístění kočičího útulku. 

 

 

22. Prodej pozemků p.č. 430 a p.č. 431 vše v k.ú. Tašovice 

 

KHMMLŠBK navrhla doplnění návrhu na usnesení: 

KHMMLŠBK doporučuje RM vypracovat konkurenční znalecký posudek na prodej 

pozemků p.č. 430 a p.č. 431 v k.ú. Tašovice.   

 

                    pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc     /          

 Ing. Václav Benedikt        /          

 Jaroslav Hrdlička     /                          

 Vlastimil Lepík   /                         

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka             

 Roman Bílský     /                           

 Jan März    /          

Tomáš Vrána   /      

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené doplnění usnesení. 

 

 

23. Různé 



stránka 20 z 20 

 

 

 

Úpravy v usneseních:  

bod č. 8             nové usnesení 

bod č. 13          doplněno o návrh na usnesení 

bod č. 14   doplněno o návrh na usnesení 

bod č. 21   doplněno usnesení 

bod č. 22          nové usnesení 

 

 

Dne:  26.02.2019                                                         

 

 

 

 

Příští jednání komise bude dne 25.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Dana Zemanová                  _______________________ 

                 tajemnice           

  

 

 

 

  

 

  _______________________ 

           

            MUDr. Jiří Penc  

       předseda KHMMLŠBK 


