
 

 Z Á P I S  
 

z 1. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, 
bytové komise konané dne 28. listopadu 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dne 28.11.2022 se uskutečnilo 1. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, 

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

                

Místo jednání: zasedací místnost v 5. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,  

    Karlovy Vary 

Doba jednání: : jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a skončeno v 15,35 hodin  

 

Hlasování se účastnili : MUDr. Jiří Penc, Ing. Josef Bauer, Tomáš Vrána, Jaroslav Hrdlička, 

Jiří Radakovič, Ing. Jiří Rezek, Mgr. Jiří Brož  

  

 

Omluveni:  
 

Neomluveni:  

 

Hosté: Ing. R. Matyáš, M. Vaněk, Michaela Tůmová 

  

 

Program jednání: 

  

1. Schválení programu 

2. Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 667/74 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

3. Návrh na vyřazení majetku spravovaného odborem kancelář primátora z účetní evidence – 

středisko 4300 – OKP 

4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 850/1 k.ú. Karlovy Vary pro vlastníka 

sousedních pozemků, společnost DARIDENT s.r.o. 

5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 611 a části pozemku parc.č. 607, vše v  k.ú. 

Olšová Vrata 

6. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 409/58, části pozemku p.č. 409/1 a části pozemku 

p.č. 409/57, vše v k.ú. Dvory 

7. Zveřejnění záměru prodeje dvou částí pozemku p.č. 192/20 v k.ú. Rosnice u Staré Role 

8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 565 k.ú. Doubí u Karlových Var (ulice 

Svatošská) pro vlastníka sousedního pozemku 

9. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc.č. 883/1 a parc.č. 883/6 k.ú. Počerny pro 

vlastníky pozemku parc.č. 883/5 k.ú. Počerny 

10. Žádost vlastníka garáže na pozemku st.p.č. 827 o prodej pozemku parc.č. 189/4, vše v k.ú. 

Stará Role, v ulici Vančurova   

11. Žádost o prodej pozemků parc.č. 252, 253 a 255 k.ú. Karlovy Vary, v ulici Raisova   

12. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 463 k.ú. Doubí u Karlových Var, v ulici Sokolská 
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13. Žádost o prodej pozemků parc.č. 62/10 a parc. č. 66/1 k.ú. Sedlec u Karlových Var 

14. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1374/1 vlastníka parc.č. 54/6, vše v k.ú. Počerny 

15. Žádost o prodej patnácti pozemků v k.ú. Karlovy Vary, pod Pražskou silnicí 

16. Návrh na likvidaci majetku spravovaného odborem informačních technologií (kapitola 21) 

 

Různé: 

17. Schválení termínů jednání na 1. pololetí roku 2023 

18. Elektronické zasílání materiálů 
 

 
 

 

1.Schválení programu  

 

 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 

 

KHMMLŠBK schválila navržený program jednání.  

 

 

2.Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 667/74 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 667/74 o výměře cca 63 m2 v k.ú. 

Rybáře, obec Karlovy Vary, *****, za roční nájemné 35,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití jako manipulační plochy, bez staveb a oplocení 

a za podmínky zachování stávající zeleně na pozemku p.č. 667/74 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy 

Vary. Nájemce uhradí veškeré náklady související s uzavřením smlouvy o nájmu.    
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                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek                         /  

 Mgr.Jiří Brož    /                          

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

     
3. Návrh na vyřazení majetku  spravovaného odborem kancelář primátora z účetní 

evidence – středisko 4300 – OKP  

          

KHMMLŠBK doporučuje RM 

 

schválit  vyřazení nefunkčního majetku z účetní evidence Statutárního města Karlovy Vary  na 

středisku 4300  - Odbor kancelář primátora, v  pořizovací hodnotě 70 805,00 Kč. 
 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

 

4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 850/1 k.ú. Karlovy Vary pro vlastníka 

sousedních pozemků, společnost DARIDENT s.r.o. 

         

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 850/1 k.ú. Karlovy Vary (o celkové 

výměře 997 m2) pro vlastníka sousedních pozemků: DARIDENT s.r.o., Železniční 887/1, 360 

05 Karlovy Vary, Rybáře, IČ 065 96 371, za minimální kupní cenu obvyklou dle znaleckého 

posudku + daň z přidané hodnoty v platné sazbě. 

Kupující uhradí vedle kupní ceny také veškeré náklady spojené s přípravou a prodejem (tj. 

zejména náklady za zpracování znaleckého posudku a částky ve výši správního poplatku na 

vklad práv do katastru nemovitostí atd.), to vše před podpisem kupní smlouvy. 
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Kupující vezme na vědomí, že pozemek je užíván dle uzavřené smlouvy o pachtu s výpovědní 

lhůtou tři měsíce. V případě prodeje pozemku přejdou závazky dle smlouvy o pachtu na nového 

vlastníka pozemku.    

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    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 611 a části pozemku parc.č. 607, vše v  k.ú. 

Olšová Vrata 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  zveřejnění záměru prodeje pozemku, parc.č. 611 k.ú. Olšová Vrata (o celkové výměře 

1294 m2) a části pozemku, parc.č. 607 cca o výměře 41 m2 (z celkové výměry 56 m2), vše v 

k.ú. Olšová Vrata pro manžele: *****, nabyvatele pozemků parc.č. 608, parc.č. 609 a parc.č. 

610 k.ú. Olšová Vrata, za minimální kupní cenu obvyklou dle znaleckého posudku 296,30 

Kč/m2 + daň z přidané hodnoty v platné sazbě. 

Kupující vedle kupní ceny také uhradí veškeré náklady spojené s přípravou a prodejem (tj. 

zejména náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení části pozemku parc. č. 607 

k.ú. Olšová Vrata, částky ve výši správního poplatku na vklad práv do katastru nemovitostí 

atd.), to vše před podpisem kupní smlouvy. 

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 budou postupovat dle pokynů správců sítí tak, aby při provádění zemních 

či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. 

- Výhrada k nízké ceně u ZP – dát do návrhu RM 
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                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

  

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

 

6. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 409/58, části pozemku p.č. 409/1 a části 

pozemku p.č. 409/57, vše v k.ú. Dvory 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

1. neschválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 409/57 (vodní plocha, nádrž 

umělá) o výměře cca 154 m2 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, zapsaného v Katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště 

Karlovy Vary na LV č. 1, pro obchodní společnost DEMA CZECH s.r.o., IČ 25219618, se 

sídlem Karlovy Vary, Počerny, Počernická 120, PSČ 360 17, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 9619, za minimální kupní 

cenu dle znaleckého posudku + DPH v platné sazbě. 

2. doporučila Zastupitelstvu města Karlovy Vary  

schválit vyřazení části pozemku p.č. 409/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 1 339 

m2 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, zapsaného v Katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1, 

ze Seznamu neprodejných pozemků schváleného Zastupitelstvem města Karlovy Vary, 

v rozsahu dle geometrického plánu, který bude za účelem prodeje této části pozemku 

zpracován a 

v případě schválení bodu 2. Zastupitelstvem města Karlovy Vary  

3. schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 409/58 (ostatní plocha, jiná plocha) o 

výměře 214 m2 a části pozemku p.č. 409/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 1 339 

m2 (v rozsahu dle geometrického plánu), vše v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, 

zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, 

Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1, pro obchodní společnost DEMA CZECH 

s.r.o., IČ 25219618, se sídlem Karlovy Vary, Počerny, Počernická 120, PSČ 360 17, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 

9619, za minimální kupní cenu dle znaleckého posudku bez DPH.  

Kupující dále uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

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 či jiných stavebních prací na předmětu prodeje zajistí vytýčení průběhu 

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

k poškození podzemních či nadzemních sítí.  
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                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení. 

 

7. Zveřejnění záměru prodeje dvou částí pozemku p.č. 192/20 v k.ú. Rosnice u Staré Role 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  

1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 192/20 o výměře této části cca 235 m2 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Rosnice u Staré Role, obec a okres Karlovy Vary, zapsaného v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště 

Karlovy Vary na LV č.1, dle geometrického plánu, který bude za tímto účelem vyhotoven, 

pro *****, za minimální kupní cenu dle znaleckého posudku + DPH v platné výši a 

2. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 192/20 o výměře této části cca 49 m2 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Rosnice u Staré Role, obec a okres Karlovy Vary, zapsaného v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště 

Karlovy Vary na LV č.1, dle geometrického plánu, který bude za tímto účelem vyhotoven, 

pro *****, za minimální kupní cenu dle znaleckého posudku + DPH v platné výši. 

Kupující dále uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

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    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 
 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 
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8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 565 k.ú. Doubí u Karlových Var (ulice 

Svatošská) pro vlastníka sousedního pozemku 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 565 k.ú. Doubí u Karlových Var (o 

celkové výměře 291 m2) pro vlastníka sousedního pozemku st.p.č. 47/2 se stavbou č.p. 90 k.ú. 

Doubí u Karlových Var: *****, za minimální kupní cenu obvyklou dle znaleckého posudku. 

Kupní cena pozemku bude navýšena o daň z přidané hodnoty, pokud nebudou naplněny 

podmínky osvobození od daně podle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Kupující uhradí vedle kupní ceny také veškeré náklady spojené s přípravou a prodejem (tj. 

zejména náklady za zpracování znaleckého posudku a částky ve výši správního poplatku na 

vklad práv do katastru nemovitostí atd.), to vše před podpisem kupní smlouvy. 

Za užívání pozemku bez právního titulu uhradí kupující částku ve výši nájemného dle Pravidel 

pro nájem, pacht, výpůjčku a jiné zatížení nemovitého majetku Statutárního města Karlovy 

Vary za tři roky zpětně do dne nabytí nového vlastnického práva k pozemku.  

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    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 
KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 

 

 

9. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc.č. 883/1 a parc.č. 883/6 k.ú. Počerny 

pro vlastníky pozemku parc.č. 883/5 k.ú. Počerny 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 883/1 o výměře cca 206 m2 

(z celkové výměry 1073 m2) a části pozemku parc.č. 883/6 o výměře cca 25 m2 (z celkové 

výměry 369 m2), vše v k.ú. Počerny, pro sousední vlastníky pozemku parc.č. 883/5 k.ú. Počerny 

manžele: *****, za minimální kupní cenu obvyklou dle znaleckého posudku navýšenou o daň 

z přidané hodnoty v platné sazbě. 

V případě schválení předloženého usnesení bude zpracován geometrický plán na oddělení částí 

pozemků a znalecký posudek na určení ceny prodávané části pozemků.  
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Kupující uhradí vedle kupní ceny také veškeré náklady spojené s přípravou a prodejem 

(tj. zejména náklady za zpracování geometrického plánu, zpracování znaleckého posudku 

a částky ve výši správního poplatku na vklad práv do katastru nemovitostí atd.), to vše před 

podpisem kupní smlouvy.   

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 budou 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    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 
KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 

 

10. Žádost vlastníka garáže na pozemku st.p.č. 827 o prodej pozemku parc.č. 189/4, vše 

v k.ú. Stará Role, v ulici Vančurova  

  

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit   zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 189/4 (o výměře 181 m2) pro vlastníka 

garáže na sousedním pozemku st.parc.č. 827, vše v k.ú. Stará Role: *****, za minimální kupní 

cenu obvyklou dle znaleckého posudku navýšenou o daň z přidané hodnoty v platné sazbě. 
 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 
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11. Žádost o prodej pozemků parc.č. 252, 253 a 255 k.ú. Karlovy Vary, v ulici Raisova  

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit  zveřejnění záměru prodeje pozemků, parc.č. 252 (o výměře 297 m2), parc.č. 253 (o 

výměře 308 m2) a parc.č. 255 (o výměře 212 m2), vše v k.ú. Karlovy Vary, pro zájemce o koupi: 

*****, za minimální kupní cenu obvyklou dle znaleckého posudku navýšenou o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě. 
 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 

12. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 463 k.ú. Doubí u Karlových Var, v ulici 

Sokolská 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit  zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 463 o výměře cca 20 m2 

(celková výměra je 2201 m2), k.ú. Doubí u Karlových Var, pro zájemce o koupi: *****, za 

minimální kupní cenu obvyklou dle znaleckého posudku navýšenou o daň z přidané hodnoty 

v platné sazbě. 
 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 
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13. Žádost o prodej pozemků parc.č. 62/10 a parc. č. 66/1 k.ú. Sedlec u Karlových Var 

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit  zveřejnění záměru prodeje pozemků,  parc.č. 66/1 (o celkové výměře je 715 m2) a 

parc.č. 62/10 (o celkové výměře 1990 m2), vše v k.ú. Sedlec u Karlových Var, pro zájemce o 

koupi: *****, za minimální kupní cenu obvyklou dle znaleckého posudku navýšenou o daň 

z přidané hodnoty v platné sazbě. 
  

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 

 

14. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1374/1 vlastníka parc.č. 54/6, vše v k.ú. Počerny 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit   zveřejnění záměru prodeje části pozemku o výměře cca 60 m2, parc.č. 1374/1 (o 

celkové výměře 1166 m2) pro vlastníka sousedního pozemku parc.č. 54/6, vše v k.ú. Počerny: 

*****, za minimální kupní cenu obvyklou dle znaleckého posudku navýšenou o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě. 
 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr.Jiří Brož    /                          

 

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 
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15. Žádost o prodej patnácti pozemků v k.ú. Karlovy Vary, pod Pražskou silnicí 

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit  zveřejnění záměru prodeje pozemků: 

parc.č. 3257 o výměře 6620 m2, parc.č. 3222 o výměře 1922 m2, parc.č. 3216/1 o výměře 5423 

m2, parc.č. 3216/2 o výměře 19424 m2, parc.č. 3238 o výměře 1054 m2, parc.č. 3237 o výměře 

536 m2, parc.č. 3236 o výměře 667 m2, parc.č. 3234 o výměře 793 m2, parc.č. 3231 o výměře 

758 m2, parc.č. 3229 o výměře 990 m2, parc.č. 3228 o výměře 972 m2, parc.č. 3226 o výměře 

646 m2, parc.č. 3224 o výměře 1580 m2, parc.č. 3223 o výměře 1007 m2, parc.č. 3217 o výměře 

1186 m2 , vše v k.ú. Karlovy Vary, pro zájemce o koupi : *****, za minimální kupní cenu 

obvyklou dle znaleckého posudku navýšenou o daň z přidané hodnoty v platné sazbě. 
 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /        

 Mgr. Jiří Brož    /                          

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 

 

 

16. Návrh na likvidaci majetku spravovaného odborem informačních technologií 

(kapitola 21) 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  likvidaci a vyřazení nefunkčního nebo morálně zastaralého majetku z účetní evidence 

Statutárního města Karlovy Vary, jehož pořizovací cena byla vyšší než 10.000,00 Kč a celková 

hodnota činí 2.053.468,20 Kč. 

 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek          /    

 Mgr. Jiří Brož    /                          

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 



Stránka 12 z 13 
 

17.Schválení termínů jednání na 1. pololetí roku 2023 

KHMMLŠBK schválila nové termíny jednání dle návrhu: 

jednání komise 

23.01.2023 

13.02.2023 

13.03.2023 

17.04.2023 

22.05.2023 

12.06.2023 

 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /          

 Mgr. Jiří Brož    /                          

 

 

18.KHMMLŠBK schválila zasílání materiálů elektronickou cestou 

 

 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /         

 Tomáš Vrána     /         

 Ing. Josef Bauer    /                         

 Jaroslav Hrdlička  /                        

 Jiří Radakovič    /        

 Ing. Jiří Rezek    /          

 Mgr. Jiří Brož    /                          
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 Příští jednání komise bude dne 23.1.2023 v 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                    _______________________ 

                  Ivana Vaňková    

tajemnice           

   

    

 

 

 

  _______________________ 

           

            MUDr. Jiří Penc  

      předseda KHMMLŠBK 

 

 

 


