ZÁPIS
z 2. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní,
bytové komise konané dne 27. února 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 27. 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 ve 13:00 hodin a skončeno v 14.50 hodin
Přítomni:

Vlastimil Lepík, Mgr. Jiří Brož, Ing. Michaela Tůmová, Roman Krček,
Ing. Marek Hytha, Petr Šíma, ing. Otmar Homolka

Omluveni:

Ing. Lukáš Siřínek, Vojtěch Plachý

Hosté:

Ing. Jaroslav Cícha, Michal Riško, Ing. Jan Klíma

Program jednání:
Schválení programu
Schválení zápisu z jednání KHMMLŠBK ze dne 23.01.2017
Žádost o vyjádření likvidační komise k návrhu na vyřazení majetku stř. 0297
Zveřejnění záměru pronájmu části nebytového prostoru, používaného jako bufet v objektu
č.p. 538 na adrese U Spořitelny 2, Karlovy Vary
5. Vyřazení movitého majetku - Vodní skluzavky ze střediska 0509 - Koupaliště Rolava
6. Vyřazení movitého majetku ze střediska 0509 – Koupaliště Rolava
7. Přidělení bytu nebo ubytovny panu xxxxxxxxxx
8. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9054000176, uzavřené na dobu určitou
do 4.3.2027 – Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec, IČ: 49751701
9. Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 9010003469, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, bez možnosti parkování - xxxxxxxxxx
10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnost kabelu VN
- ČEZ Distribuce a.s.
11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na přesah bezpečnostní výlohy
a fasádních prvků budovy - xxxxxxxxxx
12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na sklepní prostory v budově
č.p. 846, ul. I.P.Pavlova - spol. IBE Kft. Budapešť
13. Žádost o zřízení služebnosti práva chůze a jízdy přes pozemek p.č. 399/107 v k.ú. Rybáře
- xxxxxxxxxx
14. Zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 591/38 a části pozemku p.č. 591/35 v k.ú.
Tuhnice, obec Karlovy Vary za pozemky p.č. 591/27 a p.č. 591/28 v k.ú. Tuhnice, obec
Karlovy Vary ve vlastnictví Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
1.
2.
3.
4.
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15. Zveřejnění záměru směny části p.p.č. 832 a části p.p.č. 689/1 vše v k.ú. Bohatice, obec
Karlovy Vary za části pozemku st.p.č. 272 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary - xxxxxxxxxx
16. Žádost o úhradu částky za pořízení nové tepelně – izolační bublinkové fólie pro
nafukovací tenisovou dvojhalu v tenisovém areálu - Tenisový klub Lokomotiva Karlovy
Vary, z.s., IČ: 63554615
17. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce – xxxxxxxxxx
18. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 956/2 a p.č. 956/3 v k.ú. Drahovice, obec
Karlovy Vary, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok – Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Karlovy Vary Drahovice, Krokova, IČ: 66364621
19. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 477/1 a p.č. 487/2, oba v k.ú. Rybáře – pan
xxxxxxxxxx

20. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 131 v k.ú. Doubí u Karlových Var – manželé
xxxxxxxxxx

21. Zveřejnění záměru prodeje pozemků a částí pozemků v k.ú. Tuhnice - bývalý areál
„Vodáren“
22. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 2683/1 v k.ú. Stará Role – pan xxxxxxxxxx
23. Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 772, p.č. 773 a p.č. 771/1, vše v k.ú. Rybáře –
manželé xxxxxxxxxx
24. Zveřejnění záměru prodeje pozemků pod trafostanicemi pro společnost ČEZ Distribuce,
a.s. – I. etapa
25. Různé
26. Výkup nemovitostí – BAU-HOLD a.s.
27. Zveřejnění záměru pronájmu části budovy na nábřeží Jana Palacha – Univerzita Karlova
Jednání zahájil předseda komise Vlastimil Lepík.
1. Schválení programu
KHMMLŠBK doplnila program jednání o body č. 26 a č. 27.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK schválila navržený program jednání.
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2.

Schválení zápisu z jednání KHMMLŠBK ze dne 23.1.2017

KHMMLŠBK doporučuje RM vzít na vědomí zápis z jednání Komise pro hospodaření
s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise ze dne 23.1.2017.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM vzít na vědomí výše uvedený návrh na usnesení.
3. Žádost o vyjádření likvidační komise k návrhu na vyřazení majetku stř. 0297.
KHMMLŠBK doporučuje RM, z důvodu nerentabilních oprav a stáří majetku vedeného na
odboru vnitřních věcí, vyřadit z evidence střediska 0297 níže uvedené položky.
Inventární
Název
Kč
Rok
Poznámka
číslo
pořízení
210000005854 Chladnička
9.700,-2000
viz. protokol 1
WHIRPOOL
210000005882 Chladnička
10.799,-2000
viz. protokol 2
WHIRPOOL
Uvedené chladničky jsou nefunkční, jejich opravy by byly nerentabilní.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
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4. Zveřejnění záměru pronájmu části nebytového prostoru, používaného jako bufet v
objektu č.p. 538 na adrese U Spořitelny 2, Karlovy Vary
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru pronájmu části nebytového
prostoru označeného v evidenci vlastníka jako bufet o celkové výměře 8,5 m2, který je
neoddělitelnou, průchozí a neuzamykatelnou součástí závodní jídelny v objektu č.p. 538, na
adrese U Spořitelny 2, Karlovy Vary (Magistrát města II), stojícím na pozemku parcelní číslo
1/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, pro žadatele – Just Cake M&K, s. r. o., Vítězná
1294/17, Karlovy Vary, IČ: 02618249 za nájemné ve výši 3 000,-Kč/rok bez DPH za celý
předmět nájmu včetně nákladů spojených s užíváním, a to za účelem provozování bufetu
v rámci závodního stravování.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
5. Vyřazení movitého majetku - Vodní skluzavky ze střediska 0509 - Koupaliště Rolava
KHMMLŠBK doporučuje RM, aby doporučila Zastupitelstvu města Karlovy Vary
schválit vyřazení movitého majetku ze střediska 0509- Koupaliště Rolava, vodní skluzavka,
inv. č. 807000000006, PC 3.222.445,00 Kč z účetní evidence.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
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6. Vyřazení movitého majetku ze střediska 0509 – Koupaliště Rolava
KHMMLŠBK doporučuje RM, aby doporučila Zastupitelstvu města Karlovy Vary
schválit vyřazení movitého majetku – Skříňky šatní – lamino, inv. č. 360000000098, PC
350.878,00 Kč a BOX převlékací – lamino, inv. č. 360000000075, PC 127.561,00 Kč vedené
na středisku 0509 – Koupaliště Rolava z účetní evidence.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
7. Přidělení bytu nebo ubytovny panu xxxxxxxxxx.
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit
variantu č. 1: uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1+2 (85,46 m2), v budově čp.
666, č.or. 11 stojící na pozemku p.č. 262/16 v k.ú. Drahovice v ulici Mozartova, Karlovy
Vary mezi Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary,
IČ:00254657, jako pronajímatelem na straně jedné a panem xxxxxxxxxx jako nájemcem na straně
druhé. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s tím, že smluvní strany
sjednávají, že nájemní vztah dle této smlouvy se automaticky prodlužuje o další rok, pokud
nájemce bude řádně a včas plnit veškeré povinnosti dle smlouvy a současně jedna ze stran
písemně a prokazatelně nesdělí druhé straně nejméně 14 dnů před uplynutím sjednané doby
nájmu, že na dalším pokračování nájemního vztahu nemá zájem. Měsíční nájemné bude
placeno ve výši 67,44 Kč/m2.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý

proti:

zdržel se:
/

/
/
/
/
/
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Petr Šíma

/

KHMMLŠBK nepřijala navržené usnesení.
variantu č. 2: uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce o velikosti 2+kk (44,55
m2) v budově čp. 603, č.or. 36 stojící na pozemku p.č. 1011/6 v k.ú. Drahovice v ulici
Úvalská, Karlovy Vary mezi Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČ:00254657, jako ubytovatelem na straně jedné a panem xxxxxxxxxx
jako ubytovaným na straně druhé. Smlouva o ubytování bude uzavřena na dobu určitou 6
měsíců s možností prodloužení při plnění smluvních podmínek a v souladu s usnesením č.
RM/387/3/14 ze dne 04.03.2014, tj. složení kauce ve výši 5.000 Kč a ubytovacího poplatku
pro 3 osoby ve výši 240 Kč/den.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK nepřijala navržené usnesení.
variantu č. 3: KHMMLŠBK doporučuje RM schválit uzavření Smlouvy o nájmu na dobu
určitou – 3 roky bez možnosti prodloužení.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK nepřijala navržené usnesení.
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8. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9054000176, uzavřené na dobu
určitou do 4.3.2027 – Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec, IČ: 49751701
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.
9054000176 ze dne 4.3.2016 uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657
se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, jako půjčitelem na straně jedné, a
Tělovýchovnou jednotou KSNP Sedlec, IČ: 49751701 se sídlem Na Výfuku 148, Sedlec,
Karlovy Vary, PSČ: 360 10, jako výpůjčitelem na straně druhé, na dobu určitou 11 let tj. do
4.3.2027, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 140/1 o výměře 584 m2, p.č. 140/5 o
výměře 849 m2, st.p.č. 293 o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 141 (díl „a“) o výměře 7148
m2, dle specifikace v geodetickém vymezení předmětu užívání č. protokolu 15045 a podíl o
velikosti 19110/38140 (odpovídající výměře 122,256 m2) na pozemku st.p.č. 495 vše v k.ú.
Sedlec u Karlových Var, obec Karlovy Vary, ve smyslu prodloužení doby trvání smlouvy o
výpůjčce na dobu 15 let od podpisu dodatku.
Výpůjčitel uhradí Statutárnímu městu Karlovy Vary veškeré náklady související s uzavřením
Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
9. Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 9010003469, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, bez možnosti parkování – xxxxxxxxxx
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit schválit zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o nájmu č. 9010003469 ze dne 7.3.2016, uzavřené mezi Statutárním městem
Karlovy Vary, IČ: 00254657 se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, jako
pronajímatelem na straně jedné, a xxxxxxxxxx jako nájemcem na straně druhé, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 467
o výměře 91 m2 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, za účelem využití manipulační
a skladovací plochy a za účelem odpočinku, ve smyslu rozšíření předmětu nájmu o část
pozemku p.č. 467 o výměře 52 m2 tj. na celkovou výměru 143 m2, dle specifikace
v geodetickém vymezení předmětu užívání zak. č. 45/2015 (52 m2) a dle specifikace
v geodetickém vymezení předmětu užívání zak.č. 104/2015 – příloha k TZ-207/2015 (91 m2)
vše v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, za roční nájemné 5.005,- Kč (tj. 35,- Kč/m2), na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, bez možnosti parkování, za účelem využití
manipulační a skladovací plochy, zázemí domu a k odpočinku.
Nájemce uhradí veškeré náklady související s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu.
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pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnost kabelu
VN - ČEZ Distribuce a.s.
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit výjimku z „Pravidel pro nájem, pacht, výpůjčku a
jiné zatížení nemovitého majetku Statutárního města Karlovy Vary“ a uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi spol. ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě plné moci zastoupená spol.
OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, IČ 49196812 jako
oprávněným na straně jedné a Statutárním městem Karlovy Vary, IČ 00254657, se sídlem
Moskevská 2035/31, 361 20 Karlovy Vary jako povinným na straně druhé, jejímž předmětem
bude závazek obou smluvních stran uzavřít spolu smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti spočívající v právu umístění, strpění a provozování zemního vedení kabelu VN na
části pozemku p.č. 1044 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, pro stavbu „K. Vary, p.č. 514/1,
CONNEXION GR., vVN, kVN“, na dobu neurčitou, za dohodnutou jednorázovou úhradu ve
výši 19 200,- Kč + 21% DPH, tj. celkem 23 232,- Kč, v rozsahu dle geometrického plánu,
který bude za tímto účelem zpracován oprávněným. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene – služebnosti uhradí oprávněný.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
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11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na přesah bezpečnostní
výlohy a fasádních prvků budovy - xxxxxxxxxx
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi xxxxxxxxxx jako oprávněným na straně jedné a Statutárním městem Karlovy
Vary, IČ 00254657, se sídlem Moskevská 2035/31, 361 20 Karlovy Vary jako povinným na
straně druhé, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku
p.č. 1215 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, spočívající v umístění a strpění přesahu
bezpečnostní výlohy a fasádních prvků na budově č.p. 21, Lázeňská ulice, vystavěné na
pozemku p.č. 1259 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, na dobu neurčitou, za
jednorázovou úhradu stanovenou dle znaleckého posudku a v rozsahu dle geometrického
plánu, který bude za tímto účelem zpracován oprávněným ze služebnosti. Znalecký posudek a
geometrický plán budou vyhotoveny v případě schválení zřízení věcného břemene služebnosti. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK nepřijala navržené usnesení.
12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na sklepní prostory v
budově č.p. 846, ul. I.P.Pavlova - spol. IBE Kft. Budapešť
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi společností IBE Kft., id.č. 01-09-707143, Angyal u 24, 1094 Budapešť,
Maďarsko jako oprávněným na straně jedné a Statutárním městem Karlovy Vary, IČ
00254657, se sídlem Moskevská 2035/31, 361 20 Karlovy Vary jako povinným na straně
druhé, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p.č.
2948 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, spočívající ve strpění dvou podzemních
prostor (sklepní prostory) v budově s číslem popisným 846, ulice I.P.Pavlova, vystavěné na
pozemku p.č. 2976 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, na dobu neurčitou, za
jednorázovou úhradu stanovenou dle znaleckého posudku a v rozsahu dle geometrického
plánu, které budou zpracovány oprávněným ze služebnosti. Znalecký posudek a geometrický
plán budou vyhotoveny v případě schválení zřízení věcného břemene – služebnosti. Veškeré
náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
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pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
13. Žádost o zřízení služebnosti práva chůze a jízdy přes pozemek p.č. 399/107 v k.ú.
Rybáře - xxxxxxxxxx
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zřízení bezúplatné služebnosti práva chůze a jízdy
přes část služebního pozemku p.č. 399/107 (dle návrhu GP pozemek p.č. 399/107) ve
prospěch části panujícího pozemku p.č. 399/107 (dle návrhu GP – nově vzniklý pozemek p.č.
399/280) vše v k. ú. Rybáře, kterou žádá koupit xxxxxxxxxx, to vše s podmínkou, že
zastupitelstvo města schválí prodej části pozemku p.č. 399/107 (dle návrhu GP – nově vzniklý
pozemek p.č. 399/280) v k.ú. Rybáře.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
14. Zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 591/38 a části pozemku p.č. 591/35 v k.ú.
Tuhnice, obec Karlovy Vary za pozemky p.č. 591/27 a p.č. 591/28 v k.ú. Tuhnice,
obec Karlovy Vary ve vlastnictví Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 591/38
a části pozemku p.č. 591/35 (dle GP č. 752-103/2015 – díl „a“) v k.ú. Tuhnice, 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. 591/27 a p.č. 591/28 v k.ú. Tuhnice, obec
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Karlovy Vary ve vlastnictví Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, IČ
47700521, se sídlem Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64, PSČ: 360 07 za podmínky
vzájemného finančního vyrovnání dle hodnot předmětných nemovitostí za cenu dle
znaleckého posudku. Statutární město Karlovy Vary uhradí polovinu nákladů spojených se
směnou. V případě schválení zveřejnění záměru směny bude na oddělení předmětných částí
pozemků vyhotoven geometrický plán.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
15. Zveřejnění záměru směny části p.p.č. 832 a části p.p.č. 689/1 vše v k.ú. Bohatice, obec
Karlovy Vary za části pozemku st.p.č. 272 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary –
xxxxxxxxxx

KHMMLŠBK doporučuje RM, aby doporučila zastupitelstvu města
revokovat své usnesení ze dne 6.9.2005 bod č. 60 a
1. schválila zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 832 a části pozemku p.č.
689/1 vše v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary ve vlastnictví Statutárního města
Karlovy Vary, IČ 00254657, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361
20 za část pozemku st.p.č. 272 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary ve vlastnictví
xxxxxxxxxx
Směna bude provedena bez vzájemného finančního vyrovnání. Polovinu
nákladů spojené se směnou uhradí Statutární město Karlovy Vary. V případě schválení
zveřejnění záměru směny bude na oddělení předmětných částí pozemků vyhotoven
geometrický plán.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
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Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
2. schválila zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 832 a části pozemku p.č. 689/1
vše v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary ve vlastnictví Statutárního města Karlovy
Vary, IČ 00254657, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361 20 za
část pozemku st.p.č. 272 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary ve vlastnictví xxxxxxxxxx
Směna bude provedena bez vzájemného finančního vyrovnání. Veškeré náklady
spojené se směnou včetně daně z nabytí uhradí Statutární město Karlovy Vary.
V případě schválení zveřejnění záměru směny bude na oddělení předmětných částí
pozemků vyhotoven geometrický plán.
pro:

proti:

Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK nedoporučila RM přijmout navržené usnesení.
16. Žádost o úhradu částky za pořízení nové tepelně – izolační bublinkové fólie pro
nafukovací tenisovou dvojhalu v tenisovém areálu - Tenisový klub Lokomotiva
Karlovy Vary, z.s., IČ: 63554615
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit úhradu částky ve výši 66.550,- Kč včetně 21 % DPH
Tenisovému klubu Lokomotiva Karlovy Vary, z.s., IČ: 63554615 se sídlem Bečovská
1811/11, Karlovy Vary, PSČ 360 01, za pořízení nové tepelně – izolační bublinkové fólie pro
nafukovací tenisovou dvojhalu v tenisovém areálu, která je předmětem Smlouvy o nájmu č.
9054000171 uzavřené dne 25.8.2015 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657
se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, jako pronajímatelem na straně
jedné, a Tenisovým klubem Lokomotiva Karlovy Vary, z.s., IČ: 63554615 se sídlem
Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ 360 01, jako nájemcem na straně druhé, na nájem
pozemku p.č. 138/2 o výměře 4299 m2, pozemku p.č. 138/3 o výměře 223 m2, jehož součástí
je stavba čp. 1811, pozemku p.č. 138/7 o výměře 47 m2 vše v katastrálním území Tuhnice,
obec Karlovy Vary a dále přenechaných movitých věcí k užívání: stavba tenisové nafukovací
dvojhaly - inventární číslo 800000000049 (v době zimní sezóny umístěné na části p.p.č. 138/2
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v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary) včetně technologického zařízení potřebného pro provoz
nafukovací tenisové dvojhaly, umístěného v budově bez čp./ev. ve vlastnictví Tenisového
klubu Lokomotiva Karlovy Vary o.s., vystavěné na pozemku p.č. 138/7 v k.ú. Tuhnice, obec
Karlovy Vary a to: vzduchotechnické jednotky - dmychadla Petricoli pT270 - inventární číslo
360000012541, nerezového dvouplášťového komína – součástí inventárního číslo
360000012541, rozvodné skříně (s regulací Siemens, frekvenčními měniči a měření tlaku
v hale) - inventární číslo 360000012542 a vzduchotechnických kanálů s tlumiči hluku inventární číslo 360000012543, za roční nájemné 57.596,- Kč, na dobu určitou 10 let tj. do
25.8.2025, za účelem využití k provozování tenisových kurtů včetně jejich zázemí
a provozování a užívání stavby nafukovací tenisové dvojhaly v zimní sezóně včetně
technologického zařízení, v souladu s rozvojem tělovýchovy a činností, kterými se klub
zabývá dle své zřizovací listiny.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK nepřijala navržené usnesení.
17. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce – xxxxxxxxxx
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 525/84
o výměře 32486 m2 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, pro xxxxxxxxxx za roční pachtovné 3.249,Kč + 682,29 Kč 21 % DPH tj. celkem po zaokrouhlení 3.931,- Kč (tj. 0,10 Kč/m2/rok + 21 %
DPH), na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem zemědělského pachtu –
sečení travního porostu - bez staveb a oplocení, za podmínky, zachování přístupu na
soukromé pozemky p.č. 525/137, p.č. 525/139, p.č. 525/140, p.č. 525/141, p.č. 525/142 a za
podmínky údržby přístupové části na pozemek p.č. 525/84 z ulice V Lučinách a údržby části
pozemku p.č. 525/84 mezi hranicemi soukromých pozemků.
Pachtýř uhradí Statutárnímu městu Karlovy Vary veškeré náklady související s uzavřením
smlouvy o pachtu.
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pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/

/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
18. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 956/2 a p.č. 956/3 v k.ú. Drahovice, obec
Karlovy Vary, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok – Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Karlovy Vary Drahovice, Krokova, IČ: 66364621
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 956/2
o výměře 53 m2 a pozemku p.č. 956/3 o výměře 942 m2 vše v k.ú. Drahovice obec Karlovy
Vary, pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Karlovy Vary Drahovice,
Krokova, IČ: 66364621 se sídlem Jana Opletala 807/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 10, za roční
pachtovné 1.990,- Kč (tj. 2,- Kč/m2/rok za společné plochy a cesty), na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou jeden rok, za účelem využití společných prostor zahrádkářské osady.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Karlovy Vary Drahovice, Krokova,
uhradí bezdůvodné obohacení ve výši 2,- Kč/m2/rok za společné plochy a cesty za užívání
pozemku p.č. 956/2 o výměře 53 m2 a pozemku p.č. 956/3 o výměře 942 m2 vše v k.ú.
Drahovice obec Karlovy Vary, bez právního důvodu od doby nabytí právní moci vlastnického
práva k nemovité věci na základě Rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech tj. od
15.5.2015 do doby uzavření smlouvy o pachtu.
Pachtýř uhradí Statutárnímu městu Karlovy Vary veškeré náklady související s uzavřením
smlouvy o pachtu.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
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19. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 477/1 a p.č. 487/2, oba v k.ú. Rybáře –
pan xxxxxxxxxx
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 477/1
a p.č. p.č. 487/2, oba v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, pro pana xxxxxxxxxx za cenu dle
znaleckého posudku + DPH v platné výši. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem. V případě schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku bude objednán
geometrický plán na jeho rozdělení.
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.
Dle zákona č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, je s účinností ode dne 1.11.2016 poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Dle této novely je kupující
(nabyvatel) povinen v zákonném termínu podat daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí u finančního úřadu a tuto daň uhradit.
pro:

proti:

Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

zdržel se:
/

/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK nedoporučila RM přijmout navržené usnesení.

20. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 131 v k.ú. Doubí u Karlových Var –
manželé xxxxxxxxxx
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 131 v k.ú.
Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary, pro xxxxxxxxxx za cenu dle znaleckého posudku +
DPH v platné výši. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
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.
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Dle zákona č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, je s účinností ode dne 1.11.2016 poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.. Dle této novely je kupující
(nabyvatel) povinen v zákonném termínu podat daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí u finančního úřadu a tuto daň uhradit.
pro:

proti:

Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

zdržel se:
/

/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK nedoporučila RM přijmout navržené usnesení.
21. Zveřejnění záměru prodeje pozemků a částí pozemků v k.ú. Tuhnice - bývalý areál
„Vodáren“
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků, p.č. 167/24, p.č.
167/25, p.č. 167/26, p.č. 167/27, p.č. 171, p.č. 172/1 včetně staveb a částí pozemků p.č. 167/1
a p.č. 172/8 vše v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary, formou dražby, za cenu dle znaleckého
posudku + DPH v platné výši. Přes část prodávaného pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Tuhnice bude
zřízena služebnost, odpovídající služebnosti práva stezka a cesty pro vlastníka pozemků
a domu p.č. 167/11, p.č. 167/12, p.č. 167/13, p.č. 169 a p.č. 170, bezplatně, na dobu neurčitou
vše v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem. V případě, že rada města schválí zveřejnění záměru prodeje, bude objednáno
vypracování geometrického plánu.
Kupující bere na vědomí, že přes prodávané pozemky jsou zřízena věcná břemena vodovodní
přípojky a zemního optického kabelu.
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.
Dle zákona č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, je s účinností ode dne 1.11.2016 poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.. Dle této novely je kupující
(nabyvatel) povinen v zákonném termínu podat daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí u finančního úřadu a tuto daň uhradit.
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pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:
/
/
/

/
/
/
/

KHMMLŠBK nepřijala navržené usnesení.
22. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 2683/1 v k.ú. Stará Role – pan
xxxxxxxxxx

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2683/1
v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, pro pana xxxxxxxxxx za cenu dle znaleckého posudku +
DPH v platné výši. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. V případě
schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku bude objednán geometrický plán na jeho
rozdělení.
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.
Dle zákona č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, je s účinností ode dne 1.11.2016 poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Dle této novely je kupující
(nabyvatel) povinen v zákonném termínu podat daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí u finančního úřadu a tuto daň uhradit.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:
/

/
/nehlasoval
/
/
/
/

KHMMLŠBK nepřijala žádné usnesení.
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23. Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 772, p.č. 773 a p.č. 771/1, vše v k.ú. Rybáře
– manželé xxxxxxxxxx
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 772, p.č. 773
a p.č. 771/1, vše v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, pro manžele xxxxxxxxxx, za cenu dle
znaleckého posudku + DPH v platné výši. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem.
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.
Dle zákona č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, je s účinností ode dne 1.11.2016 poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Dle této novely je kupující
(nabyvatel) povinen v zákonném termínu podat daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí u finančního úřadu a tuto daň uhradit.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
24. Zveřejnění záměru prodeje pozemků pod trafostanicemi pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s. – I. etapa
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků pod
trafostanicemi:
k.ú. Karlovy Vary – pozemky p.č. 811/3, p.č. 173, p.č. 1023/2 a p.č. 1062,
k.ú. Bohatice – pozemek st.p.č. 328,
k.ú. Drahovice – pozemky p.č. 743/14, p.č. 1037/4 a p.č. 967,
k.ú. Doubí u Karlových Var – pozemky st.p.č. 881 a st.p.č. 880,
vše obec Karlovy Vary, pro vlastníka staveb společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín
IV. – Podmokly Teplická 874/8, IČ 24729035, za cenu dle znaleckého posudku.
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Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Kupující prohlásí, že si je vědoma 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.
Dle zákona č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, je s účinností ode dne 1.11.2016 poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Dle této novely je kupující
(nabyvatel) povinen v zákonném termínu podat daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí u finančního úřadu a tuto daň uhradit.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK nepřijala navržené usnesení.
25. Různé
pro:

proti:

zdržel se:

Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma
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26. Výkup nemovitostí - BAU-HOLD a. s.
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem
Karlovy Vary IČ 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, jako
kupujícím na straně jedné a společností BAU-HOLD a. s. IČ 28057716, se sídlem Loketská
344/12, 360 06 Karlovy Vary jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem bude
výkup pozemku p. č. 744/1 o výměře 1651 m2, jehož součástí je stavba č. p. 448 a pozemku
p. č. 744/2 o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, za nabídnutou kupní cenu
6.500.000,- Kč a za podmínky schválení rozpočtového opatření. Veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí Statutární město Karlovy Vary.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:
/

/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK nepřijala navržené usnesení.
28. Zveřejnění záměru pronájmu části budovy Jana Palacha 20 pro Univerzitu Karlovu,
3. lékařskou fakultu
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru pronájmu části budovy Jana
Palacha 20 pro Univerzitu Karlovu, 3. lékařskou fakultu za účelem vysokoškolské výuky.
pro:
Vlastimil Lepík
Ing. Otmar Homolka
Mgr. Jiří Brož
Ing. Marek Hytha
Ing. Lukáš Siřínek
Roman Krček
Ing. Michaela Tůmová
Ing. Vojtěch Plachý
Petr Šíma

proti:

zdržel se:

/
/
/
/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
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Úpravy v usneseních:
Bod 7 – doplněno o nový návrh na usnesení
Příští jednání komise bude dne 27.3.2017

Dne: 28.2.2017

Zapsala: Dana Zemanová

_______________________
tajemnice

_______________________
Vlastimil Lepík
předseda KHMMLŠBK
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