STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál ZM
MRZ/7604/2014

Poř. číslo

Odbor majetkový
oddělení majetkoprávní
Gašová Božena

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 29.01.2015

Převod pozemku - Jarmila Nováková
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
převést do vlastnictví Jarmily Novákové pozemek p. č. 4351 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 1.000,-- (slovy: Jedentisíc korun českých).
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-03-OM-Převod pozemku-Nováková-DZ.pdf
ZM-03-OM-Převod pozemku-Nováková-1D.pdf

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k důvodové zprávě

Datum: 02.01.2015

Datum: 02.01.2015

Datum: 02.01.2015

Datum: 05.01.2015

Ing. Blanka
Rychla

JUDr. Mária
Durčáková

Ing. Helena
Bogoczová, MPA

Ing. Miroslav
Hajdušík

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
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Důvodová zpráva
Převod pozemku – Jarmila Nováková
Statutární město Karviná má dle evidence katastru nemovitostí ve vlastnictví pozemek p. č. 4351
2
o výměře 2 m , zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.
Uvedený pozemek je částí původního pozemku p. č. 1624/1 a byl nově označen na základě
geometrického plánu č. 5200-15/2014 a na základě žádosti vlastníka stavby garáže postavené na
pozemku p. č. 1624/428. Garáž včetně pozemku je ve vlastnictví Jarmily Novákové (

Za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného garáží požádala paní Jarmila
2
Nováková dne 10.11.2014 o převod pozemku p. č. 4351 o výměře 2 m v k. ú. Karviná-město do
svého vlastnictví.
Vlastnické právo k převáděnému pozemku není zatíženo žádnými věcnými břemeny ani jinými
omezeními evidovanými v katastru nemovitostí.
Záměr prodat pozemek p. č. 4351 v k. ú. Karviná-město byl zveřejněn na úřední desce od 24.11.2014
do 10.12.2014.
Odbor majetkový doporučuje rozhodnout převést do vlastnictví Jarmily Novákové pozemek p. č.
2
4351 o výměře 2 m , zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná,
2
2
za kupní cenu Kč 500,--/m pozemku, tj. za 2 m celkem Kč 1.000,-- (slovy: Jedentisíc korun českých).
Rada města Karviná doporučila Zastupitelstvu města Karviná rozhodnout převést výše uvedený
pozemek do vlastnictví Jarmily Novákové za kupní cenu Kč 1.000,-- (slovy: Jedentisíc korun českých)
usnesením č. 144 ze dne 17.12.2014.
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