STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
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Poř. číslo

Odbor majetkový
oddělení majetkoprávní
Kubušová Šárka

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.09.2015

Nabytí pozemku - ČR, ÚZSVM
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
o tom, že se statutární město Karviná přihlásí do výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 1079, zahrada, o
celkové výměře 1002 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná na listu vlastnictví číslo 60000: vlastník - Česká republika,
příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
pro splnění podmínky účasti ve výběrovém řízení na prodej pozemku p. č. 1079 v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, zaplatit na účet prodávajícího - ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových částku pro úhradu části kupní ceny ve výši 10 % vyhlášené minimální kupní ceny, tj. Kč 25.000,-(slovy: Dvacetpěttisíc korun českých).
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
Radě města Karviné úkol zpracovat kvalifikovanou nabídku do výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 1079 v
katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, včetně nabídky kupní ceny.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
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Důvodová zpráva
Nabytí pozemku – ČR, ÚZSVM
Statutární město Karviná má ve vlastnictví pozemek p. č. 1078, jehož součástí je budova č. p. 536 na ulici Rudé
armády v Karviné-Hranicích, v katastrálním území Karviná-město. Uvedené nemovitosti slouží pro potřeby
Městského klubu seniorů.
S pozemkem p. č. 1078 bezprostředně sousedí dlouhodobě nevyužívaný pozemek p. č. 1079 v katastrálním
území Karviná-město (dále též jen „pozemek“), který je majetkem České republiky, právo hospodaření s tímto
pozemkem přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (dále též jen „ÚZSVM“). Dle evidence katastru nemovitostí je pozemek veden
2
jako zahrada o celkové výměře 1.002 m a je zařazen do zemědělského půdního fondu. Také ve skutečnosti se
jedná o oplocenou převážně zatravněnou zahradu s trvalými porosty. Pozemek je přístupný po zpevněné
komunikaci s živičným povrchem (z ul. Rudé armády), možné je napojení pozemku na místní komunikace –
ul. Rudé armády v Karviné-Hranicích a ul. Palackého v Karviné-Novém Městě.
Situování pozemku je znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k důvodové zprávě.
Přestože v katastru nemovitostí nejsou u pozemku p. č. 1079 v katastrálním území Karviná-město evidována
žádná věcná břemena či jiná omezení vlastnického práva, dle informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových je pozemek zatížen vedením jednotné kanalizace DN 1200 mm BE a vodovodního řadu DN 150 GG
v majetku SmVaK, vedením středotlakého plynovodu ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o., nadzemním
vedením elektro NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a sítí elektronických komunikací. Pozemek je také dotčen
ochranným pásmem stavby zajišťující letecký provoz, ochranným pásmem železnice a vysílače.
S ohledem na umístění pozemku a celkovou situaci projevil již v minulosti zájem o nabytí pozemku do vlastnictví
statutárního města Karviné Odbor sociální MMK, a to se záměrem rozšířit plochu a tedy i možnosti využití
zahrady pro aktivity členů Městského klubu seniorů. Avšak vlastnické právo k pozemku bylo dříve zapsáno pro
paní Ludmilu Golasowskou, která byla dle usnesení Okresního soudu v Karviné od skončení druhé světové války
nezvěstná. Z tohoto důvodu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podal u soudu návrh na vydání
rozhodnutí o prohlášení nezvěstné majitelky za mrtvou a pozemek následně na základě Usnesení soudu
o dědictví ze dne 23.07.2013 připadl do vlastnictví státu.
V současné době pozemek p. č. 1079 nikdo neužívá a pravidelně neudržuje. Dle sdělení Odboru sociálního
členové Městského klubu seniorů v zájmu zajištění bezpečnosti, ochrany vlastního majetku a rovněž za účelem
zamezení zanášení pozemku města plevelem v minulosti sami několikrát provedli údržbu tohoto pozemku
spočívající v posečení trávy, vytrhání kořenů keřů, ořezání suchých stromů aj.
V návaznosti na návrh Odboru sociálního požádal Odbor majetkový v zastoupení statutárního města Karviné
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k možnosti převodu pozemku p. č. 1079
v katastrálním území Karviná-město do vlastnictví města, a to za účelem vytvoření jednoho funkčního celku se
stávající zahradou Městského klubu seniorů na pozemku p. č. 1078.
Dle odpovědi a dalších informací poskytnutých ÚZSVM byla předpokládána realizace prodeje předmětného
pozemku, a to v roce 2014. Ačkoliv ze strany Odboru majetkového bylo vzneseno několik dotazů a záležitost
převodu pozemku do vlastnictví města byla projednána rovněž osobně, teprve v dubnu tohoto roku ÚZSVM
oficiálně oznámil přípravu prodeje pozemku formou výběrového řízení.
Ve svém sdělení ze dne 23.06.2015 ÚZSVM uvedl podmínky tohoto výběrového řízení s tím, že přihlášky do
výběrového řízení na prodej pozemku budou přijímány v době od 07.09.2015 do 02.10.2015. Minimální kupní
cena za prodej předmětného pozemku včetně součástí (trvalé porosty) a příslušenství (oplocení) byla stanovena
ve výši Kč 250.000,-- (slovy: Dvěstěpadesáttisíc korun českých), přičemž pro účast ve výběrovém řízení je nutné
provést úhradu části kupní ceny (kauce) ve výši 10 % vyhlášené minimální kupní ceny. Uvedená minimální kupní
cena pozemku zahrnuje hodnotu (obvyklou cenu) pozemku dle znaleckého posudku ze dne 24.03.2015 ve výši
Kč 245.300,--, náklady na pořízení znaleckého posudku a zaokrouhlení. Kromě kupní ceny je kupující povinen
uhradit také daň z nabytí nemovité věci, která v současné době činí 4% z kupní ceny.
Podmínky pro koupi pozemku ve výběrovém řízení jsou stanoveny v podkladech, které jsou přílohou č. 1
k usnesení, a to v Oznámení o výběrovém řízení čís. OOV/083/2015/1 a jeho podmínkách, v Prohlášení
účastníka výběrového řízení a v Kupní smlouvě.
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Vyjádření odborů Magistrátu města Karviné:
Odbor rozvoje ve svém vyjádření ze dne 28.04.2015 uvádí – dle Územního plánu obce Karviná včetně jeho
změn č. 1 až 10 a č. 13 se pozemek p. č. 1079 v katastrálním území Karviná-město nachází v zastavěném
území.
Jižní část pozemku (cca 80 % jeho rozlohy) se nachází v zóně hromadného bydlení (U-BH), zbývající část pak
v zóně individuálního bydlení (U-BI). Celý pozemek je zařazen do funkční plochy stávající obytné zástavby
rodinných domů a zároveň je na pozemku navržena výstavba parkoviště se 140 parkovacími místy. Tato stavba
parkoviště není navržena jako veřejně prospěšná stavba.
Na pozemku se nachází vedení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod atd.) včetně jejich ochranných
pásem.
Pozemek je také v ochranném pásmu stavby zajišťující letecký provoz. Při výstavbě souvislých překážek, staveb
převyšujících 30 metrů nad terén a staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení, je nutné záměr
projednat s Ministerstvem obrany ČR, Vojenskou ubytovací a stavební správou Olomouc.
Pozemek se dále nachází v ochranném pásmu regionální železniční tratě a v ochranném pásmu vysílače.
Využití pozemku p. č. 1079 v katastrálním území Karviná-město jako zahrada je možné za předpokladu, že na
tomto pozemku nebude umístěna žádná trvalá stavba vyjma plánované stavby parkoviště.
Odbor organizační, oddělení právní a kontrolní ve sdělení k problematice koupě pozemku do vlastnictví
statutárního města Karviné ve výběrovém řízení uvedlo:
Rozhodování o nabytí nemovitých věcí je dle ustanovení. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), vyhrazeno zastupitelstvo obce. Tuto pravomoc zastupitelstvo obce
nemůže svěřit radě obce. Uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k nemovité
věci na obec, tedy musí předcházet rozhodnutí zastupitelstva obce. Náležitosti rozhodnutí orgánu obce
o majetkové dispozici nejsou zákonem o obcích stanoveny a zákon ani neřeší, zda příslušný orgán má schvalovat
celý text smlouvy nebo např. pouze její podstatné náležitosti. K této otázce se ovšem vyjádřil Nejvyšší soud
v rozsudku ze dne 22.12.2005, sp. zn. 28 Cdo 1067/2004, podle něhož postačí, pokud příslušné schvalovací
usnesení orgánu obce odsouhlasí alespoň základní (podstatné) náležitosti zamýšleného právního jednání. Při
koupi nemovité věci je jednou z podstatných náležitostí i určení kupní ceny. Neuvedení podstatných náležitostí
bude způsobovat neurčitost rozhodnutí a tudíž identickou situaci, jako by o uzavření smlouvy nebylo předem
rozhodnuto (tj. povede k neplatnosti uzavřené smlouvy).
Současně platný zákon o obcích žádný zvláštní postup týkající se nabývání nemovitých věcí obcemi ve
výběrových řízeních, v nichž je rozhodujícím kritériem pro výběr kupujícího výše nabízené kupní ceny,
neupravuje. K této problematice není rovněž dostupná žádná judikatura soudů. Dle vyjádření advokátky
Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové je v praxi možno postupovat tak, že zastupitelstvo obce rozhodne o účasti ve
výběrovém řízení a složení kauce a současně uloží úkol radě obce zpracovat kvalifikovanou nabídku do
výběrového řízení včetně nabídky kupní ceny. Pokud obec ve výběrovém řízení zvítězí, pak před uzavřením
kupní smlouvy tuto zastupitelstvo projedná (pokud vyvstane taková potřeba, pak je nutné svolat mimořádné
zasedání zastupitelstva obce), čímž dojde k naplnění zákonné povinnosti projednat nabytí nemovité věci (včetně
ceny) v zastupitelstvu obce.
Pokud tedy zastupitelstvo obce současně s rozhodováním o účasti obce v konkrétním výběrovém řízení
nerozhodne o výši nabídkové ceny (což by bylo z důvodu právní jistoty nejvhodnější), lze v případě výše
uvedeného postupu navrženého Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou materiál Radě města Karviné předložit jako
důvěrný.
Odbor majetkový s ohledem na požadavek Odboru sociálního a v zájmu podpory záměru rozšířit možnosti
využití zahrady členy Městského klubu seniorů v případě sloučení dotčeného pozemku s pozemkem p. č. 1078
doporučuje rozhodnout nabýt pozemek p. č. 1079 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Karvináměsto do vlastnictví statutárního města Karviné ve výběrovém řízení.
Vedení města na poradě konané dne 27.07.2015 vyjádřilo souhlas s doporučeným postupem projednání návrhu
koupě pozemku p. č. 1079 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Karviná-město do vlastnictví
statutárního města Karviné ve výběrovém řízení a uložilo Odboru majetkovému připravit materiály za účelem
projednání a rozhodnutí ve věci nabytí předmětného nemovitého majetku v orgánech statutárního města Karviné
tak, aby ZM Karviné rozhodlo o účasti ve výběrovém řízení a složení kauce ve výši Kč 25.000,-- a současně aby
uložilo RM Karviné úkol zpracovat kvalifikovanou nabídku do výběrového řízení včetně nabídky kupní ceny s tím,
že v případě výhry statutárního města Karviné v tomto výběrovém řízení bude uzavření kupní smlouvy včetně
ceny předloženo ke konečnému rozhodnutí ZM Karviné.
Komise majetková a bytová na svém zasedání dne 05.08.2015 rovněž doporučila rozhodnout nabýt pozemek
p. č. 1079 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Karviná-město do vlastnictví statutárního města
Karviné ve výběrovém řízení.
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