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Materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.09.2014

Převod jednotky č. 1630/7 - prodloužení lhůty doplatku kupní ceny
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví
statutárního města Karviné,
rozhodlo
schválit prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny pro kupující Ing. Melanii Slavíkovou, trvale bytem
která kupní smlouvou MMK/SML/212/2014 ze dne 15.04.2014 kupuje od statutárního města
Karviné jednotku v domě
postaveném na pozemku parc. č. 3297/1, podíl na společných
částech domu
postaveném na pozemku
v rozsahu 7110/103640 a podíl na pozemcích
u každého v rozsahu 7110/103640, vše katastrální území Karviná-město. Doplatek
kupní ceny ve výši Kč 140.600,-- (slovy: Jednostočtyřicettisícšestset korun českých) bude uhrazen v termínu do
31.03.2015.
Termín:

31.03.2015

Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC

Příloha

Název
ZM-28-OM-prodloužení lhůty Slavíková-DZ.pdf

Komentář
důvodová zpráva

1

Datum: 21.08.2014

Datum: 22.08.2014

Datum: 25.08.2014

Ing. Blanka
Rychla

JUDr. Mária
Durčáková

Ing. Helena
Bogoczová, MPA

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 01.09.2014

Tomáš Hanzel
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Důvodová zpráva
Převod jednotky 1630/7 – prodloužení lhůty doplatku kupní ceny
Paní Ing. Melanie Slavíková, nájemce bytu
v domě
dne 15.04.2014 uzavřela kupní smlouvu se statutárním městem Karviná, kdy předmětem koupě je
jednotka – byt
.
postaveném na pozemku
část obce Nové
Město, obec Karviná, podíl na společných částech předmětného domu v rozsahu 7110/103640 a podíl
na pozemcích
/
v rozsahu u každého 7110/103640, část obce Nové
Město, obec Karviná, vše v katastrálním území Karviná-město.
V souladu s čl. III kupní smlouvy se kupující zavázala uhradit doplatek kupní ceny ve výši
Kč 140 600,00 do 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
Dopisem ze dne 20.05.2014 požádala kupující z osobních důvodů o odklad a de facto o prodloužení
splatnosti doplatku kupní ceny minimálně o 10 měsíců, tj. do 31.03.2015.

Stanovisko Odboru majetkového:
Odbor majetkový doporučuje vyhovět žádosti paní Ing. Melanie Slavíkové a prodloužit termín
splatnosti doplatku kupní ceny ve výši 140 600,-- Kč do 31.03.2015 uzavřením dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě MMK/SML/212/2014 ze dne 15.04.2014.
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