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Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 18.06.2015

Nabytí části pozemku - Moravskoslezský kraj
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
nabýt formou daru z vlastnictví Moravskoslezského kraje - příslušnost hospodařit Správa silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace (IČ: 70890692, se sídlem: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava) do vlastnictví
statutárního města Karviné se všemi právy a povinnostmi včetně součástí a příslušenství část pozemku p.č. 1532/1
o výměře cca 25 m2 v kat. území Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k
usnesení s tím, že na dobu výstavby bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací. Přesné
označení pozemku a jeho výměra bude specifikována v geometrickém plánu, který bude vyhotoven po dokončení
příslušných staveb.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
uložilo
Odboru majetkovému Magistrátu města Karviné zajistit geometrické zaměření pro oddělení části pozemku p.č.
1532/1 v kat. území Ráj, obec Karviná, jež bude podkladem k uzavření darovací smlouvy.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
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Důvodová zpráva
Nabytí části pozemku - Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj je vlastníkem pozemku p.č. 1532/1 o výměře 6543 m2 v kat. území Ráj, obec
Karviná (ul. Borovského), se kterým má příslušnost hospodařit Správa silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace.
Statutární město Karviná připravuje stavbu pod názvem „Výstavba přechodu pro chodce vč. osvětlení
na ul. Borovského v Karviné-Ráji“ (u křižovatky s ul. Majakovského a ul. Sovova). Touto stavbou bude
rovněž dotčen pozemek p.č. 1532/1 o výměře cca 25 m2 v kat. území Ráj, obec Karviná.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace souhlasí s převodem části pozemku
p.č. 1532/1 o výměře cca 25 m2 v kat. území Ráj, obec Karviná do vlastnictví statutárního města
Karviné, a to formou darovací smlouvy s tím, že po dobu stavby bude uzavřená smlouva o uzavření
budoucí smlouvy darovací.
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné doporučuje rozhodnout nabýt formou daru z vlastnictví
Moravskoslezského kraje - příslušnost hospodařit Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace (IČ: 70890692, se sídlem: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava) do vlastnictví statutárního
města Karviné se všemi právy a povinnostmi včetně součástí a příslušenství část pozemku p.č.
1532/1 o výměře cca 25 m2 v kat. území Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je
přílohou č. 1 k usnesení s tím, že na dobu výstavby bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí
smlouvy darovací. Přesné označení pozemku a jeho výměra bude specifikována v geometrickém
plánu, který bude vyhotoven po dokončení příslušných staveb.

Komise majetková a bytová na svém jednání dne 13.05.2015 doporučila rozhodnout nabýt část
pozemku p.č. 1532/1 o výměře cca 25 m2 v kat. území Ráj, obec Karviná formou daru z vlastnictví
Moravskoslezského kraje - příslušnost hospodařit Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace do vlastnictví statutárního města Karviné.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Nabytí části pozemku - Moravskoslezský kraj

Strana 1 / 1

Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
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