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Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.12.2015

Převod pozemků - Povodí Odry, státní podnik
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 Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021 pozemky p. č. 1192/3 o výměře 3 m2, p. č. 1192/4 o
výměře 21 m2, p. č. 1192/5 o výměře 19 m2, p. č. 1284/1 o výměře 96 m2, p. č. 1284/2 o výměře 809 m2, p. č.
1284/4 o výměře 22 m2 a p. č. 2225/70 o výměře 32 m2 a částí pozemků p. č. 1192/39, p. č. 1192/40 nově
označené dle GP č. 1594-173 d /2012, který je přílohou č. 1 k usnesení, jako pozemky p. č. 1192/43 o výměře 125
m2 a p. č. 1192/44 o výměře 58 m2, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná za kupní cenu
dle znaleckého posudku, tj. celkem Kč 326.350,- (slovy: Třistadvacetšesttisíctřistapadesát korun českých), a to se
všemi právy a povinnostmi včetně součástí a příslušenství.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2

Příloha

Název
ZM-9-OM-Převod pozemků - Povodí Odry,
státní podnik - DZ.pdf
ZM-9-OM-Převod pozemků - Povodí Odry,
státní podnik - 1 U.pdf
ZM-9-OM-Převod pozemků - Povodí Odry,
státní podnik - 1 D.pdf
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Důvodová zpráva
Převod pozemků – Povodí Odry, státní podnik
Statutární město Karviná je vlastníkem pozemků p.č. 1192/3 o výměře 3 m2, p.č. 1192/4 o výměře 21
m2, p.č. 1192/5 o výměře 19 m2, p.č. 1192/39 o výměře 194 m2, 1192/40 o výměře 90 m2, p.č.
1284/1 o výměře 96 m2, p.č. 1284/2 o výměře 809 m2, p.č. 1284/4 o výměře 22 m2 a p.č. 2225/70 o
výměře 32 m2, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná.
Jedná se o pozemky zastavěné stavebními objekty realizovanými v rámci souboru
vodohospodářských staveb pod názvem „Olše, Doubrava-Kozinec sanace vlivů důlních činností, km
17,0 – 20,0“ (stavební objekty SO 01-Navýšení pravobřežní hráze a SO 03 – Navýšení levobřežní
hráze). Vlastníkem stavby je Povodí Odry, státní podnik. Pro tuto stavbu byla mezi statutárním
městem Karviná a Povodím Odry, státní podnik uzavřena smlouva o právu provést stavbu a následně
nájemní smlouva.
S ohledem na to, že výše uvedená stavba byla dokončená, požádala společnost Povodí Odry, státní
podnik o převod pozemků dotčených stavbou, a to za cenu dle znaleckého posudku.
Dle znaleckého posudku cena výše uvedených pozemků činí celkem 326.350,- Kč.
Společnost Povodí Odry, státní podnik není evidována v seznamu dlužníků nájemného vůči
statutárnímu městu Karviná. Případné dluhy na daních a poplatcích s ohledem na zákonem
stanovenou zásadu neveřejnosti sdělit nelze.
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné doporučuje rozhodnout převést do vlastnictví Povodí
Odry, státní podnik, IČ: 70890021 pozemky p.č. 1192/3 o výměře 3 m2, p.č. 1192/4 o výměře 21 m2,
p.č. 1192/5 o výměře 19 m2, p.č. 1284/1 o výměře 96 m2, p.č. 1284/2 o výměře 809 m2, p.č. 1284/4
o výměře 22 m2 a p.č. 2225/70 o výměře 32 m2 a částí pozemků p.č. 1192/39, p.č. 1192/40 nově
označené dle GP č. 1594-173 d /2012, který je přílohou č. 1 k usnesení, jako pozemky p.č. 1192/43 o
výměře 125 m2 a p.č. 1192/44 o výměře 58 m2, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec
Karviná za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem Kč 326.350,(slovy:
Třistadvacetšesttisíctřistapadesát korun českých), a to se všemi právy a povinnostmi včetně součástí
a příslušenství.
Komise majetková a bytová na svém jednání dne 04.11.2015 doporučila rozhodnout převést do
vlastnictví Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021 pozemky p.č. 1192/3 o výměře 3 m2, p.č. 1192/4
o výměře 21 m2, p.č. 1192/5 o výměře 19 m2, p.č. 1284/1 o výměře 96 m2, p.č. 1284/2 o výměře
809 m2, p.č. 1284/4 o výměře 22 m2 a p.č. 2225/70 o výměře 32 m2 a částí pozemků p.č. 1192/39,
p.č. 1192/40 nově označené dle GP č. 1594-173 d /2012, který je přílohou č. 1 k usnesení, jako
pozemky p.č. 1192/43 o výměře 125 m2 a p.č. 1192/44 o výměře 58 m2, vše v katastrálním území
Staré Město u Karviné, obec Karviná za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem Kč 326.350,(slovy: Třistadvacetšesttisíctřistapadesát korun českých), a to se všemi právy a povinnostmi včetně
součástí a příslušenství.
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