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Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.12.2014

Převod pozemků - manželé Heczkovi
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
převést do společného jmění manželů Jana a Elly Heczkových pozemky p. č. 3104/89 o výměře 1 m2 a p. č.
3104/90 o výměře 2 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, v souvislosti s již
umístěnou garáží za kupní cenu Kč 500,--/m2, tj. za celkovou kupní cenu Kč 1.500,-- (slovy: Jedentisícpětset korun
českých).
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
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1
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Důvodová zpráva
Převod pozemků – manželé Heczkovi
Statutární město Karviná má dle evidence katastru nemovitostí ve vlastnictví pozemky p. č. 3104/89
2
2
o výměře 1 m a p. č. 3104/90 o výměře 2 m , oba zastavěná plocha a nádvoří, oba v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná. Uvedené pozemky jsou částmi původního pozemku p. č. 3104/1
a byly nově označeny na základě geometrického plánu č. 5196-19/2014 a na základě žádosti
vlastníků stavby garáže postavené na pozemku p. č. 3104/30. Garáž včetně pozemku je ve
společném jmění manželů Jana (
a Elly (
Heczkových, oba bytem

Za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných garáží požádali manželé Heczkovi dne
2
2
23.07.2014 o převod pozemků p. č. 3104/89 o výměře 1 m a p. č. 3104/90 o výměře 2 m v k. ú.
Karviná-město do společného jmění manželů (dále SJM).
Vlastnické právo k převáděným pozemkům není zatíženo žádnými věcnými břemeny ani jinými
omezeními evidovanými v katastru nemovitostí.
Záměr prodat pozemky p. č. 3104/89 a p. č. 3104/90 v k. ú. Karviná-město byl zveřejněn na úřední
desce od 28.07.2014 do 13.08.2014.
Odbor majetkový doporučuje rozhodnout převést do SJM Jana a Elly Heczkových pozemky p. č.
2
2
3104/89 o výměře 1 m a p. č. 3104/90 o výměře 2 m , oba zastavěná plocha a nádvoří, oba
2
2
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu Kč 500,--/m pozemku, tj. za 3 m
celkem Kč 1.500,-- (slovy: Jedentisícpětset korun českých).
Komise majetková a bytová projednala žádost manželů Heczkových na svém zasedání dne
10.09.2014 a taktéž doporučila rozhodnout převést výše uvedené pozemky do SJM Heczkových za
2
2
kupní cenu Kč 500,--/m pozemku, tj. za 3 m celkem Kč 1.500,-- (slovy: Jedentisícpětset korun
českých).
Rada města Karviné doporučila Zastupitelstvu města Karviná rozhodnout převést výše uvedené
pozemky do SJM Heczkových za celkovou kupní cenu Kč 1.500,-- (slovy: Jedentisícpětset korun
českých) usnesením č. 4076 ze dne 08.10.2014.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Převod pozemků – manželé Heczkovi

Strana 1 / 1

Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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