
 

 Z Á P I S  
 

Z 1. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, 
bytové komise konané dne 23.1.2023 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dne 23.1.2023 se uskutečnilo 1. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, 

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

                

Místo jednání: zasedací místnost ve 2. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,  

    Karlovy Vary 

Doba jednání: : jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a skončeno v 15:50 hodin  

 

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

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

  

 

Omluveni:  
 

Neomluveni:  

 

Hosté: Ing. Rostislav Matyáš, Miroslav Vaněk, M.Tůmová 

  

 

Program jednání: 

  

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu z 2. jednání KHMMLŠBK  ze dne 12.12.2022 

3. Návrh na vyřazení – Městská police Karlovy Vary 

4. Vyřazení movitého majetku vedeného na středisku 3533 Venkovní bazén – 

HOUPAČKA 

5. Doplnění Sazebníku jednorázových úhrad věcných břemen umístění inženýrských sítí 

na komunikacích a pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary 

6. Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 130/3 v k.ú. Rosnice u Staré Role, obec 

Karlovy Vary, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

7. Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce   

8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3200/2 v k.ú. Karlovy Vary 

9. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 949/1 a části pozemku p.č. 946 v k.ú. 

Stará Role  

10. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 347/1 a části pozemku p.č. 121/2 v k.ú. 

Olšová Vrata 

11. Zveřejnění záměru prodeje tří částí pozemku p.č. 1215 v k.ú. Karlovy Vary 

12. Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu Západní 1401/63, Karlovy 

Vary pro obchodní společnost ALCOM, spol. s r.o. 
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13. Zveřejnění záměru pronájmu prostor určených pro podnikání v budově č.p. 541 (T. G. 

Masaryka 541/3) v k.ú. Karlovy Vary formou „VŘ - obálková metoda“    

14.Zveřejnění záměru pronájmu volných tržních krámků v ulici Lázeňská a Tržiště    

v Karlových Varech formou „Výběrové řízení - obálková metoda“  

 

 

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.Schválení zápisu z 2.jednání KHMMLŠBK  ze dne 12.12. 2022  

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

vzít na vědomí zápis z 2. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a 

škodní, bytové komise ze dne 12.12.2022 

                  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 vzít na vědomí výše uvedený návrh na usnesení. 

 

     
3. Návrh na vyřazení – Městská policie Karlovy Vary 

KHMMLŠBK doporučuje RM        

schválit  vyřazení a likvidaci níže uvedeného majetku z důvodu poškození, přičemž oprava 

by z ekonomického hlediska byla zjevně nerentabilní. 
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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. 

 

 

4. Vyřazení movitého majetku vedeného na středisku 3533 - Venkovní bazén - 

HOUPAČKA  

         

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  vyřazení movitého majetku vedeného na středisku 3533 – Venkovní bazén z evidence 

majetku města, a to položku HOUPAČKA inv. číslo 360000012894, jejíž pořizovací hodnota 

v roce 2015 byla 24 496,00 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. 

 

 

5. Doplnění Sazebníku jednorázových úhrad věcných břemen umístění inženýrských sítí 

na komunikacích a pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

 schválit doplnění „Sazebníku jednorázových úhrad věcných břemen umístění inženýrských 

sítí na komunikacích a pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary“ o 

jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč za rekonstrukci již existujících inženýrských sítí ve 

stávající trase nezapsané v katastru nemovitostí a o cenu za vzdušné vedení inženýrské sítě ve 

výši 12 825 Kč za případ, vše dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s účinností od 15.02.2023. 
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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 pachtu části pozemku p.č. 130/3 v k.ú. Rosnice u Staré Role, obec 

Karlovy Vary, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

 

schválit  zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 130/3 v k.ú. Rosnice u Staré Role, obec 

Karlovy Vary, pro  manžele: *****, za roční pachtovné 25,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití zahrady a k chovu včel a slepic.                     V 

případě schválení zveřejnění záměru bude předmětná část pozemku p.č. 130/3 v k.ú. Rosnice     

u Staré Role, obec Karlovy Vary geodeticky vymezena. Pachtýř uhradí veškeré náklady 

související s uzavřením smlouvy o pachtu.  

 

                  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 nájmu části pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce   

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

 schválit  zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, 

pro *****, za roční nájemné 25,- Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za 

účelem využití zahrady. V případě schválení zveřejnění záměru bude předmětná část pozemku 
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geodeticky vymezena. Nájemce uhradí Statutárnímu městu Karlovy Vary veškeré náklady 

související s uzavřením smlouvy o nájmu. 

  

                  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 

 

8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3200/2 v k.ú. Karlovy Vary   

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3200/2 o výměře 340 m2 (ostatní plocha) 

v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném 

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

pana *****, za minimální kupní cenu dle znaleckého posudku + DPH 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 

 

9. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 949/1 a části pozemku p.č. 946 v k.ú. 

Stará Role  

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 949/1 o výměře cca 270 m2 (ostatní 

plocha) a části pozemku p.č. 946 o výměře cca 280 m2 (trvalý travní porost), vše v k.ú. Stará 

Role, obec a okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1, v rozsahu dle 

geometrického plánu, který bude za účelem prodeje vypracován, pro manžele *****, za 

minimální kupní cenu dle znaleckého posudku + DPH v platné sazbě.  
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Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, a to před podpisem kupní smlouvy. 

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    /      

 Tomáš Vrána     /      

 Ing. Josef Bauer    /      

 Jaroslav Hrdlička  /      

 Jiří Radakovič    /      

 Ing. Jiří Rezek    /      

 Mgr.Jiří Brož    /      

 
KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení 

10. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 347/1 a části pozemku p.č. 121/2 v k.ú. 

Olšová Vrata 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 347/1 o výměře cca 327 m2 (trvalý 

travní porost) a části pozemku p.č. 121/2 o výměře cca 12 m2 (zahrada), vše v k.ú. Olšová Vrata, 

obec a okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1, pro *****, za minimální 

kupní cenu dle znaleckého posudku + DPH 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 

 

11. Zveřejnění záměru prodeje tří částí pozemku p.č. 1215 v k.ú. Karlovy Vary 

KHMMLŠBK doporučuje RM 
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1. doporučila Zastupitelstvu města Karlovy Vary 

schválit vyřazení tří částí pozemku p.č. 1215 o celkové výměře cca 2 m2 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) v k.ú. Karlovy Vary, 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 vyřazení 

těchto části pozemku z pasportu místních komunikací a jejich následného prodeje 

vyhotoven, 

a v případě schválení bodu 1. Zastupitelstvem města Karlovy Vary  

2. schválila zveřejnění záměru prodeje tří částí pozemku p.č. 1215 o celkové výměře cca 2 m2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, 

zapsaného v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, 

Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1, v rozsahu dle geometrického plánu, který 

bude za tímto účelem vyhotoven, pro obchodní společnost KAMA company s.r.o., IČ 

29075882, se sídlem Karlovy Vary, Sadová 962/42, PSČ 360 01, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 23444, za minimální kupní 

cenu dle znaleckého posudku  

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.  

 

 

 

 

                  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. Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu Západní 1401/63, 

Karlovy Vary pro obchodní společnost ALCOM, spol. s r.o. 
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KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 509 o celkové výměře 

38,76 m2 umístěného v 1. podlaží budovy č.p. 1401 (objekt obč. vyb.) na adrese Západní 

1401/63 v Karlových Varech, která je součástí pozemku p.č. 152 o výměře 850 m2 (zastavěná 

plocha a nádvoří), vše v k.ú. Tuhnice, 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 ALCOM, spol. s r.o., IČ 18224865, se 

sídlem Karlovy Vary, Rybáře, U Koupaliště 874/18, PSČ 360 05, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 740, na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok navýšené o DPH v platné 

sazbě, za účelem kanceláře.  

Nájemce bude dále povinen hradit pronajímateli zálohové platby za služby spojené s užíváním 

předmětu nájmu, které poskytují jako dodavatelé třetí osoby, a to zejména vodu, teplo, 

elektřinu, odpad, úklid atd.     

 

                  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 

 

13 Zveřejnění záměru pronájmu volných tržních krámků v ulici Lázeňská a Tržiště 

v Karlových Varech formou „Výběrové řízení - obálková metoda“  

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

 

1. schválit zveřejnění záměru pronájmu 

- nebytového prostoru označeného v evidenci vlastníka č. 601 o celkové výměře 20,57 m2 v 1. 

podlaží budovy č.p. 2067 (Lázeňská 2067/18, Karlovy Vary), která je součástí pozemku p.č. 

1257/2 o výměře 29 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres 

Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1 („tržní krámek“), 

- nebytového prostoru označeného v evidenci vlastníka č. 601 o celkové výměře 44,43 m2 v 1. 

a 2. podlaží budovy č.p. 2068 (Lázeňská 2068/20, Karlovy Vary), která je součástí pozemku 

p.č. 1257/3 o výměře 32 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a 

okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1 („tržní krámek“), 
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- nebytového prostoru označeného v evidenci vlastníka č. 601 o celkové výměře 13,13 m2 v 1. 

podlaží budovy č.p. 2069 (Lázeňská 2069/22, Karlovy Vary), která je součástí pozemku p.č. 

1216/1 o výměře 16 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres 

Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1 („tržní krámek“), 

- nebytového prostoru označeného v evidenci vlastníka č. 601 o celkové výměře 25,07 m2 v 1. 

a 2. podlaží budovy č.p. 2089 (Lázeňská 2089/30, Karlovy Vary), která je součástí pozemku 

p.č. 1216/5 o výměře 15 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a 

okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1 („tržní krámek“), 

- nebytového prostoru označeného v evidenci vlastníka č. 601 o celkové výměře 18,06 m2 v 1. 

podlaží budovy č.p. 2152 (Lázeňská 2152/32, Karlovy Vary), která je součástí pozemku p.č. 

1216/6 o výměře 30 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres 

Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1 („tržní krámek“), 

- nebytového prostoru označeného v evidenci vlastníka č. 601 o celkové výměře 19,86 m2 v 1. 

podlaží budovy č.p. 2154 (Lázeňská 2154/36, Karlovy Vary), která je součástí pozemku p.č. 

1216/7 o výměře 24 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres 

Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1 („tržní krámek“), 

- nebytového prostoru označeného v evidenci vlastníka č. 601 o celkové výměře 21,66 m2 v 1. 

podlaží budovy č.p. 2091 (Tržiště 2091/8, Karlovy Vary), která je součástí pozemku p.č. 

1216/14 o výměře 24 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres 

Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1 („tržní krámek“), 

vše formou „Výběrové řízení – obálková metoda“ s minimálním nájemným určeným pro 

zveřejnění ve výši 12 500,- Kč za m2 a rok bez DPH, bez nákladů spojených s užíváním, na 

dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem prodejny/provozovny. Hodnotícím 

kritériem pro výběr nájemce je výše nabídnutého nájemného za m2 a rok (za celý předmět nájmu 

a rok) bez DPH, bez nákladů spojených s užíváním – 100%; 

2. jmenovat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek přijatých v rámci zveřejnění 

záměru pronájmu jednotlivých nebytových prostor („tržních krámků“) formou „Výběrové 

řízení – obálková metoda“ ve složení: 

Členové 

1. Mgr. Bc. František Fünfkirchler 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

Náhradníci 

1. Ing. Rostislav Matyáš 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 
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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 

14. Zveřejnění záměru pronájmu prostor určených pro podnikání v budově č.p. 541 (T. 

G. Masaryka 541/3) v k.ú. Karlovy Vary formou „VŘ - obálková metoda“          

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

1. schválit zveřejnění záměru pronájmu prostor určených pro podnikání (v evidenci vlastníka 

bez označení) o celkové výměře 184,80 m2 (prodejna o výměře 100,21 m2, výkladce o 

výměře 4,72 m2, sklad č.1 o výměře  9,20 m2, sklad č. 2 o výměře 6,64 m2, chodba o výměře 

1,72 m2, šatna o výměře 3,27 m2, sprcha o výměře 1,51 m2, předsíň o výměře 1,31 m2, WC 

o výměře 1,38 m2, sklad č. 3 o výměře 19,35 m2, 50% plochy ochozu o výměře 35,49 m2), 

vše v  budově č.p. 541 (T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary), která je součástí pozemku 

p.č. 2060 o výměře 737 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v  k.ú. Karlovy Vary, obec a 

okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1, formou „Výběrové řízení 

- obálková metoda“, s minimálním nájemným určeným pro zveřejnění ve výši 924 000,- Kč 

za celý předmět nájmu a rok (tj. 5 000,- Kč/m2/rok) bez DPH, bez nákladů spojených 

s užíváním, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem 

prodejny/provozovny. Hodnotícím kritériem pro výběr nájemce je výše nabídnutého 

nájemného za m2 a rok (za celý předmět nájmu a rok) bez DPH, bez nákladů spojených 

s užíváním – 100%; 

2. jmenovala   komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek přijatých v rámci zveřejnění 

záměru pronájmu nebytových prostor uvedených výše pod bodem 1. formou „Výběrové 

řízení – obálková metoda“ ve složení: 

Členové 

2. Mgr. Bc. František Fünfkirchler 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

Náhradníci 

2. Ing. Rostislav Matyáš 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 
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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 

 

 

Příští jednání komise bude dne 13.2.2023 v 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

Zapsala:                    _______________________ 

                  Ivana Vaňková    

tajemnice           

   

    

 

 

 

  _______________________ 

           

            MUDr. Jiří Penc  

      předseda KHMMLŠBK 

 

 

 


