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Změna usnesení ZM č. 137 ze dne 30.04.2015 - zrušení věcného břemene Moravskoslezský kraj
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
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dotčenou nemovitost: „... p. č. 3258/4 ...“ a nahrazuje se textem: „... p. č. 3258/14 ...“, přičemž ostatní část textu
usnesení zůstává beze změny, z důvodu právní jistoty a zajištění nezpochybnitelnosti platnosti smluvního ujednání.
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Důvodová zpráva
Změna usnesení ZM č. 137 z 30.04.2015 – zrušení věcného břemene – Moravskoslezský kraj

Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 137 ze dne 30.04.2015, které je citováno v příloze
k důvodové zprávě, rozhodlo uzavřít mezi statutárním městem Karviná, jako oprávněným z věcného
břemene, a Moravskoslezským krajem, jako povinným z věcného břemene, dohodu o zrušení
věcného břemene – služebnosti spočívající v právu umístění sloupu veřejného osvětlení a právu
vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství, vstupu a vjezdu za účelem provozování, oprav,
údržby a odstranění sloupu veřejného osvětlení a vedení veřejného osvětlení, vše na části pozemku
p. č. 3258/4 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.
V návrhu textu usnesení se vyskytla chyba v psaní, když nemovitost dotčená zrušením věcného
břemene byla označena jako pozemek p. č. 3258/4, namísto pozemku p. č. 3258/14. V důvodové
zprávě i přílohách předmětného materiálu pak byl pozemek specifikován a opakovaně uveden
bezchybně jako p. č. 3258/14.
Z důvodu potřebnosti souladu obsahu smluvního ujednání s usnesením příslušného orgánu obce,
na které se smlouva ve svém textu odvolává, je na místě projednat změnu usnesení spočívající
v opravě specifikace předmětné nemovitosti, ke které se váže zrušení věcného břemene, jako
prevenci před možným zpochybněním platnosti smlouvy včetně procesu zápisu do veřejného
seznamu na příslušném listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Odbor majetkový na základě uvedených skutečnosti, z důvodu právní jistoty a nezpochybnitelnosti
smluvního ujednání, doporučuje projednat v rámci zasedání zastupitelstva změnu předmětného
usnesení tím způsobem, že Zastupitelstvo města Karviné rozhodne změnit své usnesení č. 137 ze
dne 30.04.2015 tak, že se vypouští část textu specifikující nemovitost: „… p. č. 3258/4 …“ a nahrazuje
se textem: „… p. č. 3258/14 …“ s tím, že ostatní část textu usnesení zůstává beze změny.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
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Usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 30.04.2015
Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

137 Zrušení věcného břemene - Moravskoslezský kraj
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,

rozhodlo
uzavřít mezi statutárním městem Karviná, jako oprávněným z věcného břemene a Moravskoslezským
krajem IČ 70890692, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, jako povinným z věcného
břemene, dohodu o zrušení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu umístění sloupu
veřejného osvětlení a právu vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství, vstupu a vjezdu za
účelem provozování, oprav, údržby a odstranění sloupu veřejného osvětlení a vedení veřejného
osvětlení, vše na části pozemku p. č. 3258/4 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to
v rozsahu geometrického plánu č. 4852-12/2012, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení.
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