
 

 Z Á P I S  
 

z 9. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, 
bytové komise konané dne 22. listopadu 2021  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dne 22. 11. 2021 se uskutečnilo 9. 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 15,20 hodin  
 
Přítomni: MUDr. Jiří Penc, Ing. Pavel Sušanin, Jakub Žikeš, Tomáš Vrána, 

     R. Bílský, Ing. Václav Benedikt, Mgr. J. Borka 
  
 
Omluveni: Ing. Vlastimil Lepík 
 
Neomluveni: Ing. Josef Bauer 
 
Hosté:  Ing. Rostislav Matyáš, Roman Rokůsek 
  
 
Program jednání: 
  

1. Schválení programu 
2. Schválení zápisu z 8. jednání KHMMLŠBK ze dne 25. 10. 2021 
3. Smlouva o nájmu - Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum v Karlových 

Varech, Hala pro míčové sporty Karlovy Vary, Bazénové centrum Karlovy Vary 

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

komunikací a VO v k. ú. Stará Role- CONNEXION GROUPE, a. s. 

5. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 297 na 

adrese Sportovní 297/28, Karlovy Vary s Generálním finančním ředitelstvím  

6. Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu NP č. 507 v objektu Západní 

1401/63 ze dne 01.08.2013 se společností REDI - regionalistika, ekologie, developing, 

investice, spol. s r.o., IČO: 25232096  

7. 1. Ukončení stávající smlouvy o nájmu č. 9010003445 dohodou. 2. Zveřejnění záměru 

nájmu části pozemku p.č. 344/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce , 

8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 925/3 v k.ú. Stará Role  

9. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 844/1 a části pozemku p.č. 838/1 v k.ú. 

Rybáře, obec Karlovy Vary  

10. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 264/1 v k.ú. Tašovice, obec Karlovy Vary 
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11. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v zahrádkářské osadě Červená karkulka v Doubí 

vlastníkovi stavby na pozemku st. parc. č. 604 k.ú. Doubí u Karlových Var 

12. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 667/74 k.ú. Rybáře, ulice Mlýnská 

13. Zveřejnění záměru směny části pozemku p. p. č. 491/1 v k. ú. Olšová Vrata za pozemek 

p. č.  370/1 v k. ú. Olšová Vrata 

14. Zveřejnění záměru směny pozemku p. č. 1/21 a částí pozemků p. č. 1/17 a p. č. 1/20 za 

pozemky p. č. 446/58 a p. č. 446/55 vše v k. ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy 

Vary  

15. Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 179/25 v k.ú. Cihelny, obec Karlovy Vary, 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

16. Zveřejnění záměru směny částí pozemků p. č. 788/4, p. č. 1006/6 a p. č. 798/1 vše v  

k. ú. Rybáře   

17. Žádost o prodloužení doby splatnosti u vystavených faktur nájemců tržních krámků 

v rámci pandemie COVID-19 

 

18. Dohoda o započtení - Vysoká škola finanční a správní, a.s., se sídlem Estonská 500, 

Praha 10, IČ 04274644 

          

 

1. Schválení programu  
 
 
 

                  pro: proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin                   /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský                        /                           

 Jakub Žikeš                   /          

Tomáš Vrána                  /      

 
KHMMLŠBK schválila navržený program jednání.  
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2.  Schválení zápisu z 8. jednání KHMMLŠBK ze dne 25. 10. 2021 
 

 
KHMMLŠBK doporučuje RM vzít na vědomí zápis z 8. jednání Komise pro hospodaření 
s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise ze dne 25. 10. 2021 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      

KHMMLŠBK doporučila RM vzít na vědomí výše uvedený návrh na usnesení. 
 
 
 
3.Smlouva o nájmu - Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum v Karlových 
Varech, Hala pro míčové sporty Karlovy Vary, Bazénové centrum Karlovy Vary 
 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

 

1. schválit  uzavření smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí mezi Statutárním 

městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, PSČ 360 01, IČ 002 54 657, 

jako pronajímatelem na straně jedné a obchodní společností KV Arena, s.r.o., se 

sídlem Západní 1812/73, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 279 68 561, zapsané 

v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 19200, 

jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je nájem:  

a) Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra v Karlových Varech 

vč. souvisejících pozemků a movitých věcí, 

b) Haly pro míčové sporty v Karlových Varech – Tuhnicích vč. souvisejících 

pozemků a movitých věcí,  

c) Bazénové centra v Karlových Varech – Tuhnicích vč. souvisejících pozemků a 

movitých věcí,  

za celkové roční nájemné ve výši 5.313.170,52 Kč bez DPH. K tomuto nájemnému 

bude   připočtena DPH v zákonné výši,  a to v předloženém znění, a 

2. pověřit  primátorku města Karlovy Vary Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou, MBA 

podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu.  
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                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      

KHMMLŠBK doporučila RM vzít na vědomí výše uvedený návrh na usnesení. 
 
 
 
 
4.Smlouva o smlouvě budoucí kupní na úplatný převod komunikace včetně pozemku 

pod komunikací a VO v k. ú. Stará Role- CONNEXION GROUPE, a. s. 

 
KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Statutárním městem Karlovy Vary, 

IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary jako budoucím 

nabyvatelem a společností CONNEXION GROUPE, a. s., IČ: 46884025, se sídlem Dr. 

Davida Bechera 1177/26, 360 01 Karlovy Vary jako budoucím převodcem, kdy předmětem 

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

podmínek k převodu pozemní komunikace včetně pozemku pod komunikací,  příslušenství a 

veřejného osvětlení předložených technickým odborem dle přílohy tohoto usnesení, uzavřít 

s budoucím nabyvatelem kupní smlouvu, jejímž předmětem bude úplatný převod pozemků p. 

č. 514/130 za sjednanou cenu 1,- Kč, p. č. 514/1 za sjednanou cenu 1,- Kč, p. č. 513/4 za 

sjednanou cenu 1,- Kč a p. č. 513/27 za sjednanou cenu 1,- Kč vše v k. ú. Rybáře, obec 

Karlovy Vary, úplatný převod nově vystavěné pozemní komunikace včetně všech součástí na 

pozemcích p. č. 514/130, 

p. č. 514/1, p. č. 513/4 a p. č. 513/27 vše v k. ú. Rybáře, obec Karlovy Vary za sjednanou 

cenu 1,- Kč a úplatný převod veřejného osvětlení vystavěného na části pozemku p. č. 514/1 a 

části pozemku p. č. 513/27, vše v k. ú. Rybáře, obec Karlovy Vary za sjednanou cenu 1,- Kč, 

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

převodcem. Veškeré náklady s převodem vlastnických práv uhradí převodce.  
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                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

5. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 297 na 

adrese Sportovní 297/28, Karlovy Vary s Generálním finančním ředitelstvím  

          

 KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovité věci uzavřené mezi 

Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 

01, IČO: 00254657 jako pronajímatelem a Českou republikou - Generálním finančním 

ředitelstvím, se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22, IČO: 72080043 

jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o výměře 118,11 m
2
 

umístěných v 1.NP objektu č.p. 297, na adrese Sportovní 297/28, Karlovy Vary ze dne 

01.05.2018 (dále jen „Smlouva o nájmu“). 

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bude změna článku VI. Služby spojené 

s užíváním předmětu nájmu a změna článku VII. Platební podmínky Smlouvy o nájmu v 

souvislosti se zrušením zálohových plateb na náklady za dodávku tepla a elektrické energie ve 

výši stanovené ve výpočtovém listu, hrazených nájemcem měsíčně, nejpozději do 15. 

kalendářního dne příslušného měsíce, a úpravou těchto ustanovení Smlouvy o nájmu tak, že 

nálady za dodávku tepla a elektrické energie budou nájemcem hrazeny jednou ročně na 

základě vyúčtování jejich skutečné spotřeby provedeného pronajímatelem formou daňového 

dokladu.  
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                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

6. Věc: Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu NP č. 507 v objektu 

Západní 1401/63 ze dne 01.08.2013 se společností REDI - regionalistika, ekologie, 

developing, investice, spol. s r.o., IČO: 25232096  

          

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

 

1. souhlasit s provedením stavebních prací ze strany společnosti REDI – regionalistika, 

ekologie, developing, investice, spol. s r.o., IČO: 25232096, se sídlem Karlovy Vary, 

Západní 1779/22, PSČ 360 01 coby „Nájemce“ nebytových prostor č. 507 o celkové 

výměře 48,40 m
2
, umístěných v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 1401 v ulici Západní 

1401/63, k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary, za účelem vybudování vstupní chodby na 

náklady „Nájemce“ a pod kontrolou správce objektu – společnosti RECOM REALITY, 

s.r.o., IČO: 25238744 se sídlem Karlovy Vary, T. G. Masaryka 883/53, PSČ 360 01, a    

2. schválit zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 

507 o celkové výměře 48,40 m
2
, umístěných v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 1401 

v ulici Západní 1401/63, k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary ze dne 01.08.2013 uzavřené 

mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČO: 00254657, se sídlem Karlovy Vary, 

Moskevská 2035/21, PSČ 360 01 jako „Pronajímatelem“ a společností REDI – 

regionalistika, ekologie, developing, investice, spol. s r.o., IČO: 25232096, se sídlem 

Karlovy Vary, Západní 1779/22, PSČ 360 01 jako „Nájemcem“ (dále jen „Smlouva o 

nájmu“). 

Předmětem dodatku č. 1 bude změna (úprava) níže uvedených ustanovení Smlouvy o 

nájmu souvisejících se změnou předmětu nájmu v důsledku vybudování vstupní chodby: 

 

1) Změna bodu 1.1. článku 1. Předmět nájmu, který bude nově znít takto: 
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Pronajímatel přenechává Nájemci k nájmu prostor sloužící k podnikání č. 507 o 

celkové výměře 51,01 m2, umístěný v 1. NP nemovitosti – domu č.p. 1401 v ulici 

Západní č.o. 63 v Karlových Varech, vystavěném na pozemku p.č. 152 – zastavěná 

plocha, vše v katastrálním území Tuhnice, obec a okres Karlovy Vary, zapsané na LV č. 

1 u Katastrálního úřadu v Karlových Varech (dále jen „Předmět nájmu“). 

 

2) Změna článku 3. Účel nájmu, který bude nově znít takto:  
 

Předmět nájmu je Pronajímatelem přenecháván Nájemci do nájmu za účelem 

kanceláře. 

 

3) Změna bodu 5.1. Obecná výše Nájemného článku 5. Obecné Nájemné, který bude 

nově znít takto:  

 

Pokud není dále uvedeno jinak, činí výše Nájemného částku 36 552 Kč (slovy: třicet 

šest tisíc pět set padesát dva korun českých) ročně bez DPH, tj. 3 046 Kč (slovy: tři 

tisíce čtyřicet šest korun českých) měsíčně bez DPH.  

V případě, že se Nájemce stane plátcem DPH, bude k ceně Nájemného připočteno 

DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a bude upravena 

splatnost do 10. dne následujícího měsíce. Za datum dílčího zdanitelného plnění se 

považuje poslední den v příslušném kalendářním měsíci.  

Měsíční nájemné platné ke dni podpisu této Smlouvy je uvedeno v příloze č. 1 – ve 

Výpočtovém listu. 

Nájemné bude vždy k 1. lednu každého kalendářního roku trvání nájemního vztahu 

dle této Smlouvy, pokud to odsouhlasí Rada města Karlovy Vary, zvyšováno 

maximálně o Míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí 

kalendářní rok.  

V období do vyhlášení výše Míry inflace za předchozí kalendářní rok ze strany 

Českého statistického úřadu, resp. rozhodnutí Rady města Karlovy Vary o zvýšení 

Nájemného v důsledku inflace, bude Nájemcem Pronajímateli hrazeno Nájemné ve 

výši dle předchozího kalendářního roku jako záloha na Nájemné. Doplatek 

Nájemného v nové výši (se započtením navýšení dle tohoto článku Smlouvy) bude 

Nájemcem Pronajímateli uhrazeno na písemnou výzvu Pronajímatele Nájemci, ve 

které musí být obsažena částka doplatku Nájemného za období dle předchozí věty 

Smlouvy a současně stanoveno Nájemné ve výši platné pro příslušný kalendářní rok, a 

to společně s nejblíže následující splátkou Nájemného. 

 

4) Změna bodu 5.2. Splatnost Nájemného článku 5. Obecné Nájemné, který bude nově 

znít takto:  
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Pokud není dále uvedeno jinak, je Nájemce povinen hradit Nájemné v měsíčních 

splátkách, a to vždy nejpozději k desátému dni příslušného kalendářního měsíce, za 

který je Nájemné hrazeno. 

 

5) Změna bodu 5.4. Kauce písm. a) článku 5. Obecné Nájemné, který bude nově znít 

takto:  

      

Nájemce má povinnost uhradit k datu podpisu Nájemní smlouvy Pronajímateli kauci 

ve výši čtyř měsíčních nájmů, tzn. částku 12 184 Kč (slovy: dvanáct tisíc sto osmdesát 

čtyři korun českých) a to bankovním převodem na účet Pronajímatele č. *****, 

variabilní symbol 1401507005, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary. 

 

6) Změna bodu 7.2. Zálohová úhrada Služeb písm. a) článku 7. Služby a Nájemné, který 
bude nově znít takto:  
 

Nájemce je povinen hradit Pronajímateli úhradu za služby spojené s užíváním 

Předmětu nájmu, zejména za vodu, teplo, elektřinu, úklid a odpad (dále jen „Služby“). 

Úhrada za Služby bude prováděna Nájemcem na účet Pronajímatele č. *****vedený u 

České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol 1401507005, měsíčními 

zálohami ve výši 2 560 Kč vždy nejpozději k desátému dni příslušného kalendářního 

měsíce, za který jsou Služby hrazeny.  

 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

 

7.  1. Ukončení stávající smlouvy o nájmu č. 9010003445 dohodou.  2. Zveřejnění záměru 

nájmu části pozemku p.č. 344/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
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KHMMLŠBK doporučuje RM 

       

schválit 1. ukončení Smlouvy o nájmu č. 9010003445 ze dne 18.5.2015, uzavřené mezi 

Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657 se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy 

Vary, PSČ: 360 01, jako pronajímatelem na straně jedné, a ***** jako nájemci na straně 

druhé, na nájem části pozemku p.č. 344/1 o výměře 14 m
2 

– díl „b“, dle specifikace 

v geodetickém vymezení předmětu nájmu zak. č. 2013 2702, v
 
 k.ú. Stará Role, obec Karlovy 

Vary, dohodou.  

2. zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 344/1 o výměře 14 m
2 

- díl „b“, dle 

specifikace v geodetickém vymezení předmětu nájmu zak. č. 2013 2702, v
 
 k.ú. Stará Role, 

obec Karlovy Vary, pro ***** za roční nájemné 350,- Kč (tj. 25,- Kč/m
2
/rok), na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou               3 měsíce, za účelem využití zahrady. Nájemce uhradí 

veškeré náklady související s uzavřením smlouvy o nájmu. 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

 

8. Věc: Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 925/3 v k. ú. Stará Role  

          

KHMMLŠBK doporučuje RM 

       

 

schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 925/3 o výměře 95 m
2 

v k.ú. Stará Role, 

obec Karlovy Vary pro paní *****, za kupní cenu dle znaleckého posudku + DPH v platné 

výši. 

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 
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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       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

9.  Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 844/1 a části pozemku p.č. 838/1 v k.ú. 

Rybáře, obec Karlovy Vary  

          

KHMMLŠBK doporučuje RM 

 

schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 844/1 o výměře cca 900 m
2  

a části 

pozemku p.č. 838/1 o výměře cca 148 m
2  

vše v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, dle 

specifikace v geometrickém plánu, který bude za tímto účelem vyhotoven, pro manžele 

*****, oba bytem *****, za kupní cenu dle znaleckého posudku + DPH v platné výši. 

Kupující dále uhradí veškeré náklady s tímto 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    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        
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 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

10. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 264/1 v k.ú. Tašovice, obec Karlovy 

Vary  

  

KHMMLŠBK doporučuje RM 

  

neschválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 264/1 o výměře 70 m
2
 v k.ú. 

Tašovice, obec Karlovy Vary pro manžele *****, za kupní cenu dle znaleckého posudku + 

DPH v platné výši.   
 
 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

11. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v zahrádkářské osadě Červená karkulka v Doubí 
vlastníkovi stavby na pozemku st. parc. č. 604 k.ú. Doubí u Karlových Var 
      

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  zveřejnění záměru prodeje pozemků, parc.č. 184/72 o výměře 209 m
2
, parc.č. 184/65 

o výměře 89 m
2
, parc.č. 184/95 o výměře 39 m

2
, st. parc.č. 604 o výměře 16 m

2
, a podílu o 

velikosti 1/61 na dalších čtyřech pozemcích, na parc.č. 166 (o celkové o výměře 1475 m
2
), na 

parc.č. 170/33 (o celkové o výměře 232 m
2
), na parc.č. 170/34 (o celkové o výměře 178 m

2
) a 

na parc.č. 170/35 (o celkové o výměře 3.445 m
2
), vše v k.ú. Doubí u Karlových Var pro 

vlastníka jiné stavby, budovy bez čp/če na pozemku st. parc.č. 604: *****, za kupní cenu, 
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cenu obvyklou dle znaleckého posudku, který bude za účelem prodeje zpracován, navýšenou 

o daň z přidané hodnoty, pokud nebude prodej některých pozemků od DPH osvobozen dle § 

56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.  

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

zejména náklady za znalecký posudek a náklady za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí), to vše před podpisem kupní smlouvy.  Za užívání pozemků města bez právního 

důvodu uhradí kupující 5,- Kč/m
2
/rok za pozemky zahrady a 2,- Kč/m

2
/rok za společné cesty 

a plochy v zahrádkářské osadě nejdéle tři roky zpětně až do dne právních účinků zápisu 

nového vlastnického práva.  

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

podzemní či nadzemní inženýrské sítě a 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    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

12. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 667/74 k.ú. Rybáře, ulice Mlýnská 
 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

neschválit  zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 667/74 k.ú. Rybáře o výměře cca 

34 m
2
 (z celkové výměry 5229 m

2
), pro zájemce o koupi: *****, vlastníka pozemků parc.č. 

667/64 a 667/62  k.ú. Rybáře, za kupní cenu, cenu obvyklou dle znaleckého posudku 

navýšenou o daň z přidané hodnoty v platné sazbě.  
 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         
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 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

13. Zveřejnění záměru směny části pozemku p. p. č. 491/1 v k. ú. Olšová Vrata za 

pozemek p. č.  370/1 v k. ú. Olšová Vrata 
 
 

KHMMLŠBK doporučuje RM 
 
 

schválit  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 491/1 o výměře 16.607 m2 (dle GP č. 

1071-135/2021 – p. p. č. 491/9) v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy vary ve vlastnictví 

Statutárního města Karlovy Vary, IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 

Karlovy Vary za pozemek p. č. 370/1 o celkové výměře 16. 607 m2 v k. ú. Olšová Vrata, obec 

Karlovy Vary ve vlastnictví ***** za podmínky vzájemného finančního vyrovnání 

předmětných nemovitostí a to v případě, že hodnota pozemku ve vlastnictví Statutárního 

města Karlovy Vary bude vyšší než hodnota pozemku ve vlastnictví *****. V případě 

schválení zveřejnění záměru směny budou na ocenění předmětných pozemků zpracovány 

znalecké posudky. Veškeré náklady spojené s převodem vlastnických práv uhradí *****.  

 

 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

KHMMLŠBK doporučila RM vzít na vědomí výše uvedený návrh na usnesení. 
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14. Zveřejnění záměru směny pozemku p. č. 1/21 a částí pozemků p. č. 1/17 a p. č. 1/20 

za pozemky p. č. 446/58 a p. č. 446/55 vše v k. ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy 

Vary  

          

KHMMLŠBK doporučuje RM 

 

schválit  zveřejnění záměru směny pozemku p. č. 446/58 o výměře 3 m
2
 a p. č. 446/55 o 

výměře 17 m
2
 v k. ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary ve vlastnictví Statutárního 

města Karlovy Vary, IČ 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary za 

pozemek p. č. 1/21 o výměře 16 m
2
 a části pozemku p. č.  1/17 o výměře cca 11 m

2
 a  p. č. 

1/20 o výměře cca 10 m
2
 vše v k. ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary ve vlastnictví 

KAREL HOLOUBEK-Trade Group, a. s. IČ 25060996, se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 

Praha 1 - Nové Město, za podmínky, že směna bude realizována bez vzájemného finančního 

vyrovnání. V případě schválení zveřejnění záměru směny bude na oddělení předmětných částí 

pozemků vyhotoven geometrický plán, na ocenění předmětných pozemků vyhotoveny 

znalecké posudky. Náklady spojené s převodem vlastnických práv (geometrický plán, 

znalecký posudek) uhradí Statutární město Karlovy Vary, náklady spojené s převodem 

vlastnických práv (vklad na Katastr nemovitostí) uhradí každý z účastníků z jedné poloviny; 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

15.Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 179/25 v k.ú. Cihelny, obec Karlovy Vary, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 
 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 179/25 o výměře 67 m
2
, dle specifikace 

v geodetickém vymezení předmětu užívání č. protokolu: 16046, v k.ú. Cihelny, obec Karlovy 

Vary, pro *****, za roční nájemné 2.345,- Kč (tj. 35,- Kč/m
2
/rok), na dobu neurčitou 
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s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití pozemku pod drobnými stavbami (kotce), za 

podmínky, že nájemce v případě ukončení smlouvy o nájmu na část pozemku p.č. 179/25 o 

výměře 67 m
2  

v k.ú. Cihelny, obec Karlovy Vary předmětné drobné stavby kotců odstraní. 

Nájemce uhradí Statutárnímu městu Karlovy Vary veškeré náklady související s uzavřením 

smlouvy o nájmu. 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

 

16. Zveřejnění záměru směny částí pozemků p. č. 788/4, p. č. 1006/6 a p. č. 798/1 vše v  

k. ú. Rybáře   

 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  zveřejnění záměru směny částí pozemků p. č. 1006/6 o výměře cca 32 m
2
 a p. č. 

798/1 o výměře cca 550 m
2 

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

města Karlovy Vary, IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary za 

část pozemku p. č. 788/4 o výměře cca 110 m
2
 v k. ú. Rybáře, obec Karlovy Vary ve 

vlastnictví ***** za podmínky vzájemného finančního vyrovnání předmětných nemovitostí a 

to v případě, že hodnota pozemků ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary bude vyšší 

než hodnota pozemku ve vlastnictví *****. V případě schválení zveřejnění záměru směny 

bude na oddělení předmětných částí pozemků vyhotoven geometrický plán a na ocenění 

hodnoty předmětných pozemků zpracovány znalecké posudky. *****uhradí polovinu 

veškerých nákladů spojených s převodem vlastnických práv. 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           
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 Jakub Žikeš    /         

Tomáš Vrána   /      
 
 

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

17.Žádost o prodloužení doby splatnosti u vystavených faktur nájemců tržních krámků 

v rámci pandemie COVID-19 
 
 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit  

1. prodloužení doby splatnosti za období březen – prosinec 2021 z 31.12.2021 do 

31.12.2022 u vystavených faktur za pronajatý nebytový prostor – tržní krámek na 

adrese Lázeňská 2154/36, 360 01 Karlovy Vary dle nájemní smlouvy uzavřené mezi 

podnikající fyzickou osobou***** jako Nájemcem na straně jedné a Statutárním 

městem Karlovy Vary, IČ 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy 

Vary jako Pronajímatelem na straně druhé, z důvodu omezení turistického ruchu a 

provozu služeb v důsledku pandemických opatření proti koronaviru 

2. prodloužení doby splatnosti za období duben – květen 2020 a leden – prosinec 2021 

z 31.12.2021 do 31.12.2022 u vystavených faktur za pronajaté nebytové prostory – 

tržní krámek na adrese Lázeňská 2153/34, 360 01 Karlovy Vary a tržní krámek na 

adrese Tržiště 2090/2, 360 01 Karlovy Vary dle nájemní smlouvy uzavřené mezi ART 

TRAVEL s.r.o., IČ 28012283, se sídlem Východní 473/1, 360 01 Karlovy Vary – 

Drahovice jako Nájemcem na straně jedné a Statutárním městem Karlovy Vary, IČ 

00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary jako Pronajímatelem 

na straně druhé, z důvodu omezení turistického ruchu a provozu služeb v důsledku 

pandemických opatření proti koronaviru  

3. prodloužení doby splatnosti za období duben – květen 2020 a leden – prosinec 2021 

z 31.12.2021 do 31.12.2022 u vystavených faktur za pronajatý nebytový prostor – 

tržní krámek na adrese Lázeňská 2072/38, 360 01 Karlovy Vary dle nájemní smlouvy 

uzavřené mezi PROKATEM KV s.r.o., IČ 26360403, se sídlem Východní 473/1, 360 

01 Karlovy Vary – Drahovice jako Nájemcem na straně jedné a Statutárním městem 

Karlovy Vary, IČ 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

jako Pronajímatelem na straně druhé, z důvodu omezení turistického ruchu a provozu 

služeb v důsledku pandemických opatření proti koronaviru 

4. prodloužení doby splatnosti za období duben – květen 2020 a leden – prosinec 2021 

z 31.12.2021 do 31.12.2022 u vystavených faktur za pronajatý nebytový prostor – 

tržní krámek na adrese Lázeňská 2070/24, 360 01 Karlovy Vary dle nájemní smlouvy 

uzavřené mezi podnikající fyzickou osobou ***** jako Nájemcem na straně jedné a 

Statutárním městem Karlovy Vary, IČ 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 

01 Karlovy Vary jako Pronajímatelem na straně druhé, z důvodu omezení turistického 

ruchu a provozu služeb v důsledku pandemických opatření proti koronaviru 
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5. prodloužení doby splatnosti za období červenec – prosinec 2021 z 31.12.2021 do 

31.12.2022 u vystavených faktur za pronajatý nebytový prostor – tržní krámek na 

adrese Lázeňská 2089/30, 360 01 Karlovy Vary dle nájemní smlouvy uzavřené mezi 

Scents s.r.o., IČ 08093687, se sídlem Okrová 944/14, 142 00 Praha 4 – Libuš jako 

Nájemcem na straně jedné a Statutárním městem Karlovy Vary, IČ 00254657, se 

sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary jako Pronajímatelem na straně 

druhé, z důvodu omezení turistického ruchu a provozu služeb v důsledku 

pandemických opatření proti koronaviru 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc          /    

 Ing. Václav Benedikt             /    

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin         /    

 Mgr. Jaroslav Borka        /    

 Roman Bílský          /                     

 Jakub Žikeš          /   

Tomáš Vrána      /   
 
 

KHMMLŠBK byla proti a doporučila RM neschválit prodloužení doby splatnosti dle návrhu. 
 

18.Dohoda o započtení - Vysoká škola finanční a správní, a.s., se sídlem Estonská 500, 

Praha 10, IČ 04274644 
 

KHMMLŠBK doporučuje RM 

schválit ve smyslu ustanovení čl. VI., odst. 6.2, písm. c) nájemní smlouvy uzavřené dne 

20.12.2017 mezi Vysokou školou finanční a správní, a.s., IČ 04274644, se sídlem Estonská 

500, 101 00 Praha 10 jako Nájemcem na straně jedné a Statutárním městem Karlovy Vary, 

IČ 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary jako Pronajímatelem na 

straně druhé uzavření Dohody o započtení provedených úprav – výměny oken ve dvorním 

traktu budovy (jihozápadní fasáda) na adrese T. G. Masaryka 541/3, 360 01 Karlovy Vary ve 

výši 1.000.756,00 Kč bez DPH oproti předepsanému nájmu. 
 

                pro:            proti:        zdržel se: 

 MUDr. Jiří Penc    /          

 Ing. Václav Benedikt       /          

 Ing. Josef Bauer                              

 Vlastimil Lepík                           

 Ing. Pavel Sušanin    /         

 Mgr. Jaroslav Borka    /        

 Roman Bílský    /                           

 Jakub Žikeš    /         
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Tomáš Vrána   /      
 
 

KHMMLŠBK doporučila RM vzít na vědomí výše uvedený návrh na usnesení 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Příští jednání komise bude dne 13.12.2021 v 15:00 hod. 
 
 
***** osobní údaj v přiložené písemnosti byl anonymizován v souladu se zněním zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). 
 
 
 
 
 
Zapsala                    _______________________ 
                  Ivana Vaňková    

tajemnice           
   
    

 
 
 
 
 
 

  _______________________ 
           

            MUDr. Jiří Penc  
      předseda KHMMLŠBK 
 
 
 


