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Nabytí pozemků v souvislosti s výstavbou VPS Silnice I/67 Karviná-obchvat
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné od spoluvlastníků, a to od paní Ing. Lenky Adamczykové,
bytem
podíl o velikosti 1/15, od paní Aurelie
Badurové,
bytem
podíl o velikosti 1/20, od pana
Jiřího Hilly,
bytem
zastoupeného na základě
plné moci ze dne 12.02.2016 paní Miriam Ertlovou,
bytem
podíl o velikosti 1/45, od paní Anny Legierské,
bytem
podíl o velikosti 1/20, od paní Ireny Muchové,
bytem
podíl o velikosti 1/10, od pana Petra Popova,
bytem
podíl o velikosti 1/5, od paní Jany Pospíšilové,
bytem
podíl o velikosti 1/45, od pana MUDr. Eduarda Siudy,
bytem
podíl o velikosti 1/5, od paní Sylvie
Střelkové,
bytem
podíl o velikosti 1/5, od paní Bc.
Libuše Švecové,
bytem
podíl o velikosti 1/45 a od
paní Anny Vávrové,
bytem
/
PSČ 735 03, podíl o
velikosti 1/15, všechny uvedené spoluvlastnické podíly na pozemku p. č.
/
orná půda, o výměře 509 m2 a
2
na pozemku p. č.
orná půda, o výměře 42 m , oba včetně součástí a příslušenství v katastrálním území
Darkov, obec Karviná, za celkovou kupní cenu odpovídající obvyklé ceně uvedených nemovitostí stanovené dle
znaleckého posudku č. 2016/054 ze dne 14.02.2016 vypracovaného znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve výši Kč
54.690,-- (slovy: Padesátčtyřitisícešestsetdevadesát korun českých) a uzavřít za tímto účelem Kupní smlouvu číslo
MMK/SML/118/2016 ve znění, které je přílohou 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
nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné ze společného jmění manželů pana Józefa Chmiela,
a paní Aleksandry Chmielové,
oba bytem
/
pozemky p. č.
zahrada, o výměře 678 m , p. č.
zahrada, o výměře 151 m , p. č.
zahrada,
a p. č.
trvalý travní porost, o výměře 332 m 2, vše včetně součástí a příslušenství
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, za celkovou kupní cenu odpovídající obvyklé ceně uvedených
nemovitostí stanovené dle znaleckých posudků č. 2016/081 ze dne 10.03.2016, č. 2016/082 ze dne 10.03.2016 a
č. 2016/084 ze dne 11.03.2016 vypracovaných znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve výši Kč 915.578,-- (slovy:
Devětsetpatnácttisícpětsetsedmdesátosm korun českých) a uzavřít za tímto účelem Kupní smlouvu číslo
MMK/SML/148/2016 ve znění, které je přílohou č. 2 k tomuto usnesení.
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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
nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné ze společného jmění manželů pana Vladislava Jopka,
a paní Edity Jopkové,
oba bytem
podíl o velikosti 1/4 a
od paní Edity Jopkové,
bytem
podíl o velikosti 3/4, oba uvedené
spoluvlastnické podíly na pozemcích p. č.
zahrada, o výměře 1.389 m2, p. č.
zahrada, o výměře 943 m
2
a p. č.
orná půda, o výměře 641 m2, vše včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Darkov,
obec Karviná, za celkovou kupní cenu odpovídající obvyklé ceně uvedených nemovitostí stanovené dle znaleckého
posudku č. 2016/094 ze dne 17.03.2016 vypracovaného znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve výši Kč 1.161.750,-(slovy: Jedenmilionjednostošedesátjedentisícsedmsetpadesát korun českých) a uzavřít za tímto účelem Kupní
smlouvu číslo MMK/SML/149/2016 ve znění, které je přílohou č. 3 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
nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné od pana Ing. Romana Sznapky,
pozemek p. č.
zahrada, o výměře 3.404 m včetně součástí a
příslušenství v katastrálním území Darkov, obec Karviná, za kupní cenu odpovídající obvyklé ceně uvedené
nemovitosti stanovené dle znaleckého posudku č. 2016/128 ze dne 30.03.2016 vypracovaného znalcem Ing.
Pavlem Krämerem ve výši 463.760,-- (slovy: Čtyřistašedesáttřitisícesedmsetšedesát korun českých) a uzavřít za
tímto účelem Kupní smlouvu číslo MMK/SML/849/2016 ve znění, které je přílohou č. 4 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
nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné od pana Marka Brycha,
bytem
podíl o velikosti 49/60, od pana Emanuela Galuszky,
bytem
podíl o velikosti 11/480, od pana Richarda Galuszky,
bytem
podíl o velikosti 11/480, od paní Gertrudy Novákové,
bytem
podíl o velikosti 11/240 a ze
společného jmění manželů pana Rudolfa Skiminy,
a paní Jarmily Skiminové,
oba
bytem
podíl o velikosti 11/240, všechny uvedené
spoluvlastnické podíly na pozemku p. č.
orná půda, o výměře 2.853 m 2včetně součástí a příslušenství v
katastrálním území Darkov, obec Karviná, za celkovou kupní cenu odpovídající obvyklé ceně uvedené nemovitosti
stanovené dle znaleckého posudku č. 2016/166 ze dne 21.04.2016 vypracovaného znalcem Ing. Pavlem Krämerem
ve výši Kč 254.009,-- (slovy: Dvěstěpadesátčtyřitisícedevět korun českých) a uzavřít za tímto účelem Kupní
smlouvu číslo MMK/SML/851/2016 ve znění, které je přílohou č. 5 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
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nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné od pana Josefa Majetného,
bytem
pozemek p. č.
orná půda, o výměře 614 m včetně součástí a
příslušenství v katastrálním území Darkov, obec Karviná, za celkovou kupní cenu odpovídající obvyklé ceně
uvedené nemovitosti stanovené dle znaleckého posudku č. 2016/113 ze dne 24.03.2016 vypracovaného znalcem
Ing. Pavlem Krämerem ve výši Kč 57.290,-- (slovy: Padesátsedmtisícdvěstědevadesát korun českých) a uzavřít za
tímto účelem Kupní smlouvu číslo MMK/SML/862/2016 ve znění, které je přílohou č. 6 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
nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné od paní Magdalény Burové,
bytem
podíl o velikosti ½, a od paní Ivety Čapčíkové,
bytem
podíl o velikosti ½, oba uvedené podíly na
pozemku p. č.
zahrada, o výměře 97 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Darkov, obec
Karviná, za celkovou kupní cenu odpovídající obvyklé ceně uvedené nemovitosti stanovené dle znaleckého
posudku č. 2016/110 ze dne 23.03.2016 vypracovaného znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve výši celkem Kč
30.170,-- (slovy: Třicettisícjednostosedmdesát korun českých) a uzavřít za tímto účelem Kupní smlouvu číslo
MMK/SML/869/2016 ve znění, které je přílohou č. 7 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
nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné ze společného jmění manželů pana Františka Janulka,
a paní Marcely Janulkové,
oba bytem
část pozemku p. č.
zastavěná plocha a nádvoří, nově označenou dle dosud nezapsaného
geometrického plánu č. 688-5444-15-298-1/2015 jako pozemek p. č.
o výměře 43 m 2, a pozemky p. č.
2
2
zahrada, o výměře 796 m a p. č.
zahrada, o výměře 848 m , vše včetně součástí a příslušenství v
katastrálním území Darkov, obec Karviná, za celkovou kupní cenu odpovídající obvyklé ceně uvedených
nemovitostí stanovené dle znaleckého posudku č. 2016/241 ze dne 09.07.2016 vypracovaného znalcem Ing.
Pavlem Krämerem ve výši celkem Kč 903.000,-- (slovy: Devětsettřitisíce korun českých) a uzavřít za tímto účelem
Kupní smlouvu číslo MMK/SML/876/2016, jejíž přílohou a nedílnou součástí je geometrický plán č.
688-5444-15-298-1/2015, ve znění, které je přílohou č. 8 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
nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné od pana Martina Szymika,
bytem
/
podíl o velikosti ½, a od paní Marty Szymikové,
bytem
podíl o velikosti ½, oba uvedené spoluvlastnické podíly na části
pozemku p. č.
/ zastavěná plocha a nádvoří, nově označené dle dosud nezapsaného geometrického plánu
č. 556-196/2008 jako pozemek p. č.
o výměře 26 m 2, a na části pozemku p. č.
/ zahrada, nově
označené dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 556-196/2008 jako pozemek p. č.
o výměře 11
m2, vše včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Darkov, obec Karviná, za kupní cenu odpovídající
obvyklé ceně uvedených nemovitostí stanovené dle znaleckého posudku č. 2016/112 ze dne 24.03.2016
vypracovaného znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve výši celkem Kč 15.540,-- (slovy: Patnácttisícpětsetčtyřicet korun
českých) a uzavřít za tímto účelem Kupní smlouvu číslo MMK/SML/882/2016, jejíž přílohou a nedílnou součástí je
geometrický plán č. 556-196/2008, ve znění, které je přílohou č. 9 k tomuto usnesení.
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Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Příloha

Název
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-DZ.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-1U.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-2U.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-3U.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-4U.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-5U.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-6U.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-7U.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-8U.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-9U.pdf
ZM-14-OM-Nabytí pozemků v souvislosti s
výstavbou VPS Silnice I-67 Karviná obchvat-1D.pdf

Datum: 29.08.2016

Jana Nekardová
Za formální správnost

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení
příloha č. 2 k usnesení
příloha č. 3 k usnesení
příloha č. 4 k usnesení
příloha č. 5 k usnesení
příloha č. 6 k usnesení
příloha č. 7 k usnesení
příloha č. 8 k usnesení
příloha č. 9 k usnesení
příloha č. 1 k důvodové zprávě

Datum: 29.08.2016

Datum: 29.08.2016

JUDr. Mária
Durčáková

Ing. Helena
Bogoczová, MPA

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 30.08.2016

Tomáš Hanzel
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka
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Důvodová zpráva
Nabytí pozemků v souvislosti s výstavbou VPS Silnice I/67 Karviná – obchvat
V rámci přípravy veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67 Karviná – obchvat (dále též jen „stavba
obchvatu“), jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem 14000 Praha – Nusle, Na
Pankráci 546/56 (dále též jen „investor stavby“), bylo za účelem vymezení trasy této stavby provedeno
geometrické zaměření. Původní pozemky ve vlastnictví fyzických i právnických osob byly při zaměření rozděleny
na pozemky, na nichž bude umístěna vlastní stavba obchvatu a které z tohoto důvodu budou odkoupeny do
vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s tímto majetkem pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, a na
pozemky, jež se pro jednotlivé vlastníky stanou nevyužitelnými a bez přístupu (dále též jen „zbytkové pozemky“).
Nově vzniklé pozemky byly kromě několika výjimek na podkladě geometrických plánů a vydaného územního
rozhodnutí zapsány v katastru nemovitostí katastrálního úřadu a trasa stavby byla vyznačena v katastrální mapě.
Za účelem pomoci a urychlení jednání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou obchvatu požádal investor
stavby statutární město Karviná o spolupráci spočívající v odkoupení zbytkových pozemků vzniklých po
geometrickém zaměření do vlastnictví města.
Od začátku letošního roku tak byly v rámci majetkoprávní přípravy stavby obchvatu realizovány výkupy několika
zbytkových pozemků od občanů do vlastnictví statutárního města Karviné. Pozemky byly odkoupeny za ceny
v místě a čase obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku.
S ohledem na vývoj situace, a to zejména proměnlivý rozsah nemovitostí – zbytkových pozemků, související
finanční náročnost výkupů, ale také nejistý termín realizace předmětné stavby předložil Odbor majetkový Radě
města Karviné dne 18.05.2016 ke schválení informativní zprávu týkající se postupu majetkoprávní přípravy stavby
obchvatu ze strany statutárního města Karviné (informativní zpráva byla schválena usnesením RM Karviné číslo
2363). Tento postup spočíval v realizaci odkupů zbytkových pozemků od vlastníků do majetku statutárního města
Karviné poté, kdy budou pravomocně vydána všechna stavební povolení nebo jiné doklady opravňující investora
stavby vybudovat veškeré stavební objekty týkající se stavby obchvatu s tím, že na dobu do převodu bude
s jednotlivými vlastníky uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy obsahující ujednání o kupní ceně ve
výši obvyklé ceny příslušných nemovitostí stanovené na základě znaleckého posudku.
Následně, v mezičase před projednáním výkupů dalších nemovitostí v orgánech města, proběhla mezi vedením
města a zástupci investora stavby jednání, na základě kterých bylo dohodnuto, že vzhledem k charakteru
a rozsahu dotčených zbytkových pozemků nebudou za účelem jejich převodu do vlastnictví statutárního města
Karviné uzavírány budoucí kupní smlouvy a tyto pozemky budou odkoupeny od vlastníků přímo uzavřením
kupních smluv.
Vedení města na poradě dne 13.06.2016 proto uložilo Odboru majetkovému připravit materiály k projednání
výkupů zbytkových pozemků souvisejících se stavbou obchvatu bez uzavírání budoucích kupních smluv,
tj. přímého výkupu pozemků.
Pozemky, které byly investorem stavby označeny jako zbytkové a navrženy k odkoupení do vlastnictví
statutárního města Karviné, jsou uvedeny v následující tabulce a vyznačeny v kopii katastrální mapy, která je
přílohou č. 1 k důvodové zprávě (s výjimkou těch pozemků, které již byly v letošním roce do vlastnictví města
odkoupeny).

parcelní
číslo

Pozemky k odkoupení do vlastnictví statutárního města Karviné
kat.
výměra
druh pozemku
vlastník ( podíl)
2
území
(m )
Darkov

orná půda

509

Darkov

orná půda

42

– Ing. Adamczyková Lenka
(1/15)
– Badurová Aurelie (1/20)
– Hilla Jiří (1/45)
– Legierská Anna (1/20)
– Muchová Irena (1/10)
– Popov Petr (1/5)
– Pospíšilová Jana (1/45)
– MUDr. Siuda Eduard (1/5)
– Střelková Sylvie (1/5)
– Bc. Švecová Libuše (1/45)
– Vávrová Anna (1/15)
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obvyklá cena
(Kč)

54.690,--
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Darkov
Darkov
Darkov

678
151
1.044

Darkov
Darkov
Darkov

zahrada
zahrada
zahrada
trvalý travní
porost
zahrada
zahrada
orná půda

Darkov

zahrada

3.404

Darkov

Darkov

orná půda

SJM Chmiel Józef
a Chmielová Aleksandra

915.578,--

332
SJM Jopek Vladislav
a Jopková Edita (1/4),
Jopková Edita (3/4)

2.853

Ing. Sznapka Roman
– Brych Marek (49/60)
– Galuszka Emanuel (11/480)
– Galuszka Richard (11/480)
– Nováková Gertruda
(11/240)
– SJM Skiminovi (11/240)
– ČR, ÚZSVM (11/240)

1.161.750,--

463.760,--

266.210,--

1)

Darkov

orná půda

614

Darkov

zahrada

97

Darkov
Darkov
Darkov
Darkov
Darkov
Darkov
Darkov
Darkov
Darkov

Darkov
Darkov

zastavěná
plocha
a nádvoří
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zastavěná
plocha
a nádvoří
zastavěná
plocha
a nádvoří
zahrada

43
796
848
69
867
1.260
337
5
109

Majetný Josef
– Burová Magdaléna (1/2)
– Čapčíková Iveta (1/2)

SJM Janulek František
a Janulková Marcela

Schwarzová Emilie
2)

– Feber Josef (1/2)
– Patočková Marta (1/2)

57.290,-30.170,--

903.000,--

269.000,--

47.210,--

3)

26

– Szymik Martin (1/2)
– Szymiková Marta (1/2)

15.540,--

11

Vysvětlivky:
1)
Spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 2024/12 o velikosti 11/240, jehož vlastníkem je ČR a příslušnost
hospodařit s tímto majetkem státu náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, není předmětem
převodu do vlastnictví statutárního města Karviné.
2)
Odkoupení pozemků do vlastnictví statutárního města Karviné bude dle projednání s příbuznými majitelky
pozemků řešeno po vyřízení plné moci k zastupování.
3)
Majitelé s odkoupením pozemku do vlastnictví statutárního města Karviné v současné době nesouhlasí.
Obvyklá cena pozemků uvedených v tabulce včetně součástí a příslušenství, kterým jsou převážně trvalé porosty,
případně oplocení, byla stanovena podle odborného odhadu znalce Ing. Pavla Krämera na základě
vypracovaných znaleckých posudků.
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné v zájmu podpory realizace veřejně prospěšné stavby obchvatu
doporučuje rozhodnout nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné pozemky včetně součástí a příslušenství
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a to:


spoluvlastnické podíly na pozemcích p. č.
 paní Ing. Adamczykové Lenky,
podíl o velikosti 1/15,

a p. č.
bytem
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paní Badurové Aurelie,
podíl
o velikosti 1/20,
 pana Hilly Jiřího,
zastoupeného na základě plné moci ze dne 12.02.2016 paní Miriam Ertlovou,
bytem
podíl o velikosti 1/45,
 paní Legierské Anny,
podíl o velikosti 1/20,
 paní Muchové Ireny,
podíl o velikosti 1/10,
 pana Popova Petra,
podíl o velikosti 1/5,
 paní Pospíšilové Jany,
podíl o velikosti
1/45,
 pana MUDr. Siudy
podíl o velikosti 1/5,
 paní Střelkové Sylvie,
podíl o velikosti 1/5,
 paní Bc. Švecové Libuše,
podíl o velikosti 1/45,
 paní Vávrové Anny,
podíl o velikosti 1/15
za celkovou kupní cenu Kč 54.690,-- (slovy: Padesátčtyřitisícšestsetdevadesát korun českých)
odpovídající obvyklé ceně uvedených nemovitostí stanovené ve znaleckém posudku č. 2016/054 ze dne
14.02.2016 vypracovaném znalcem Ing. Pavlem Krämerem, a to na základě Kupní smlouvy číslo
MMK/SML/118/2016, která je přílohou č. 1 k usnesení




p. č.
p. č.
a p. č.
ze společného jmění manželů pana Chmiela Józefa,
a paní Chmielové Aleksandry,
/
za
celkovou
kupní
cenu
Kč
915.578,-(slovy:
Devětsetpatnácttisícpětsetsedmdesátosm korun českých) odpovídající obvyklé ceně uvedených
nemovitostí stanovené ve znaleckých posudcích č. 2016/081 ze dne 10.03.2016, č. 2016/082 ze dne
10.03.2016 a č. 2016/084 ze dne 11.03.2016 vypracovaných znalcem Ing. Pavlem Krämerem, a to na
základě Kupní smlouvy číslo MMK/SML/148/2016, která je přílohou č. 2 k usnesení



spoluvlastnické podíly na pozemcích p. č.
p. č.
a p. č.
a to:
 ze společného jmění manželů pana Jopka Vladislava,
a paní Jopkové Edity,
podíl o velikosti 1/4,
 od paní Jopkové Edity,
podíl o velikosti 3/4
za celkovou kupní cenu Kč 1.161.750,-- (slovy: Jedenmilionjednostošedesátjedentisícsedmsetpadesát
korun českých) odpovídající obvyklé ceně uvedených nemovitostí stanovené ve znaleckém posudku
č. 2016/094 ze dne 17.03.2016 vypracovaném znalcem Ing. Pavlem Krämerem, a to na základě Kupní
smlouvy číslo MMK/SML/149/2016, která je přílohou č. 3 k usnesení



p. č.

od pana Ing. Sznapky Romana,
za kupní cenu Kč 463.760,-- (slovy: Čtyřistašedesáttřitisícsedmsetšedesát korun
českých) odpovídající obvyklé ceně uvedené nemovitosti stanovené ve znaleckém posudku č. 2016/128
ze dne 30.03.2016 vypracovaného znalcem Ing. Pavlem Krämerem, a to na základě Kupní smlouvy číslo
MMK/SML/849/2016, která je přílohou č. 4 k usnesení



spoluvlastnické podíly na pozemku p. č.
 od pana Brycha Marka,
podíl o velikosti 49/60,
 od pana Galuszky Emanuela,
podíl o velikosti 11/480,
 od pana Galuszky Richarda,
podíl o velikosti 11/480,
 od paní Novákové Gertrudy,
podíl o velikosti 11/240
 ze SJM Skiminy Rudolfa,

p. č.

/

takto:
5,

/

/

-

a Skiminové Jarmily,
podíl o velikosti 11/240
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za kupní cenu ve výši celkem Kč 254.009,-- (slovy: Dvěstěpadesátčtyřitisícdevět korun českých)
odpovídající obvyklé ceně uvedené nemovitosti stanovené ve znaleckém posudku č. 2016/166 ze
dne 21.04.2016 vypracovaném znalcem Ing. Pavlem Krämerem, a to na základě Kupní smlouvy číslo
MMK/SML/851/2016, která je přílohou č. 5 k usnesení


od pana Majetného Josefa,
za kupní cenu ve výši celkem Kč 57.290,-- (slovy: Padesátsedmtisícdvěstědevadesát
korun českých) odpovídající obvyklé ceně uvedené nemovitosti stanovené ve znaleckém posudku
č. 2016/113 ze dne 24.03.2016 vypracovaném znalcem Ing. Pavlem Krämerem, a to na základě Kupní
smlouvy číslo MMK/SML/862/2016, která je přílohou č. 6 k usnesení



spoluvlastnické podíly na pozemku p. č.
od:
 paní Burové Magdalény,
podíl o velikosti ½,
 paní Čapčíkové Ivety,
podíl
o velikosti ½
za kupní cenu ve výši celkem Kč 30.170,-- (slovy: Třicettisícjednostosedmdesát korun českých)
odpovídající obvyklé ceně uvedené nemovitosti stanovené ve znaleckém posudku č. 2016/110 ze dne
23.03.2016 vypracovaném znalcem Ing. Pavlem Krämerem, a to na základě Kupní smlouvy číslo
MMK/SML/869/2016, která je přílohou č. 7 k usnesení



p. č.
(tento pozemek o výměře 43 m vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického plánu
č. 688-5444-15-298-1/2015 z původního pozemku p. č.
p. č.
a p. č.
ze společného jmění
manželů pana Janulka Františka,
a paní Janulkové Marcely,
za kupní cenu ve výši celkem
Kč 903.000,-- (slovy: Devětsettřitisíc korun českých) odpovídající obvyklé ceně uvedených nemovitostí
stanovené ve znaleckém posudku č. 2016/241 ze dne 09.07.2016 vypracovaném znalcem Ing. Pavlem
Krämerem, a to na základě Kupní smlouvy číslo MMK/SML/876/2016, jejíž přílohou a nedílnou součástí
je geometrický plán č. 688-5444-15-298-1/2015 a která je přílohou č. 8 k usnesení



spoluvlastnické podíly na pozemcích p. č.
(tento pozemek o výměře 26 m vznikl na základě
dosud nezapsaného geometrického plánu č. 556-196/2008 z původního pozemku p. č.
a p. č.
2
/ (tento pozemek o výměře 11 m vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického plánu
č. 556-196/2008 z původního pozemku p. č.
od:
 pana Szymika Martina,
podíl o velikosti ½,
 paní Szymikové Marty,
podíl o velikosti ½
za kupní cenu ve výši celkem Kč 15.540,-- (slovy: Patnácttisícpětsetčtyřicet korun českých) odpovídající
obvyklé ceně uvedených nemovitostí stanovené ve znaleckém posudku č. 2016/112 ze dne 24.03.2016
vypracovaném znalcem Ing. Pavlem Krämerem, a to na základě Kupní smlouvy číslo
MMK/SML/882/2016, jejíž přílohou a nedílnou součástí je geometrický plán č. 556-196/2008 a která je
přílohou č. 9 k usnesení.

p. č.

2

2

Komise majetková a bytová doporučila rozhodnout nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné ze
společného jmění manželů pana Józefa Chmiela a paní Aleksandry Chmielové pozemky p. č.
p. č.
p. č.
a p. č.
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a ze společného jmění manželů pana
Vladislava Jopka a paní Edity Jopkové spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ a od paní Edity Jopkové spoluvlastnický
podíl o velikosti ¾, oba podíly na pozemcích p. č.
p. č.
a p. č.
v katastrálním území Darkov,
obec Karviná, vše za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku na svém
zasedání dne 10.02.2016, na zasedání dne 23.03.2016 doporučila rozhodnout nabýt do vlastnictví statutárního
města Karviné spoluvlastnické podíly na pozemcích p. č.
a p. č.
v katastrálním území Darkov,
obec Karviná, a to:
– od paní Ing. Adamczykové Lenky podíl o velikosti 1/15 za kupní cenu Kč 3.646,-– od paní Badurové Aurelie podíl o velikosti 1/20 za kupní cenu Kč 2.735,-– od pana Hilly Jiřího podíl o velikosti 1/45 za kupní cenu Kč 1.215,-– od paní Legierské Anny podíl o velikosti 1/20 za kupní cenu Kč 2.735,-– od paní Muchové Ireny podíl o velikosti 1/10 za kupní cenu Kč 5.469,--
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– od pana Popova Petra podíl o velikosti 1/5 za kupní cenu Kč 10.938,-– od paní Pospíšilové Jany podíl o velikosti 1/45 za kupní cenu Kč 1.215,-– od pana MUDr. Siudy Eduarda podíl o velikosti 1/5 za kupní cenu Kč 10.938,-– od paní Střelkové Sylvie podíl o velikosti 1/5 za kupní cenu Kč 10.938,-– od paní Bc. Švecové Libuše podíl o velikosti 1/45 za kupní cenu Kč 1.215,-– od paní Vávrové Anny podíl o velikosti 1/15 za kupní cenu Kč 3.646,--,
tj. za celkovou kupní cenu Kč 54.690,-- odpovídající obvyklé ceně uvedených nemovitostí stanovené ve
znaleckém posudku č. 2016/054 ze dne 14.02.2016, a na zasedání konaném dne 03.08.2016 doporučila
rozhodnout nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné pozemky včetně součástí a příslušenství
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a to:

p. č.
od pana Ing. Sznapky Romana za obvyklou cenu stanovenou na základě znaleckého posudku
ve výši Kč 463.760,-
spoluvlastnické podíly na pozemku p. č.
takto:
– od pana Brycha Marka o velikosti 49/60
– od pana Galuszky Emanuela velikosti 11/480
– od pana Galuszky Richarda o velikosti 11/480
– od paní Novákové Gertrudy o velikosti 11/240
– ze SJM Skiminy Rudolfa a Skiminové Jarmily o velikosti 11/240
za obvyklou cenu stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši celkem Kč 254.009,--.

p. č.
od pana Majetného Josefa za obvyklou cenu stanovenou na základě znaleckého posudku ve
výši Kč 57.290,-
spoluvlastnické podíly na pozemku p. č.
od:
– paní Burové Magdalény o velikosti 1/2
– paní Čapčíkové Ivety o velikosti 1/2
za obvyklou cenu stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši celkem Kč 30.170,-2

p. č.
(tento pozemek o výměře 43 m vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického plánu
č. 688-5444-15-298-1/2015 z původního pozemku p. č.
p. č.
a p. č.
ze společného jmění
manželů Janulka Františka a Janulkové Marcely za obvyklou cenu stanovenou na základě znaleckého
posudku ve výši celkem Kč 903.000,-2

spoluvlastnické podíly na pozemcích p. č.
(tento pozemek o výměře 26 m vznikl na základě
dosud nezapsaného geometrického plánu č. 556-196/2008 z původního pozemku p. č.
a p. č.
2
/ (tento pozemek o výměře 11 m vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického plánu
č. 556-196/2008 z původního pozemku p. č.
od:
– pana Szymika Martina o velikosti 1/2
– paní Szymikové Marty o velikosti 1/2
za obvyklou cenu stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši celkem Kč 15.540,--.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

O s věd čen í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od – do –
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne ……………….
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Šárka Kubušová
Datum: 29. února 2016
Podpis:

KUPNÍ SMLOUVA
číslo MMK/SML/118/2016
Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04.01.2016:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
27-1721542349/0800

(dále jen „kupující“)
a
2. jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
zastoupený na základě plné moci
ze dne 12.02.2016:

Ing. Lenka Adamczyková
.s
/
a
Aurelie Badurová
/
a
Jiří Hilla
/

Miriam Ertlovou,
-

bankovní spojení:
číslo účtu:
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jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:

a
Anna Legierská
/
-

bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:

a
Irena Muchová
/
a
Petr Popov
/
/

.

a
Jana Pospíšilová
/

a
MUDr. Eduard Siuda
/
/

-

bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
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Sylvie Střelková
/
-

a
Bc. Libuše Švecová
/
/

-
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jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:

a
Anna Vávrová
/
/

-

(dále jen „prodávající“)
uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu, která má tento obsah:
I.
1. Prodávající jsou spoluvlastníky pozemků p. č.
/
orná půda, o výměře 509 m2
a p. č.
orná půda, o výměře 42 m2, oba v katastrálním území Darkov, obec Karviná,
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálního pracoviště Karviná (dále též jen „katastrální úřad“) na listu vlastnictví číslo
1193 takto:
VLASTNÍK
VELIKOST
NABÝVACÍ TITUL
POZEMKU
PODÍLU
Ing. Adamczyková
Usnesení soudu o dědictví 36D 1540/2013-24 ze dne
1/15
Lenka
22.10.2013
Badurová Aurelie
Rozhodnutí pozemkového úřadu 1046/1993 ze dne
1/20
05.01.1996 a ze dne 22.05.1997
Hilla Jiří
Usnesení soudu o schválení dědické dohody
1/45
37D-297/2005-33 ze dne 25.08.2006
Legierská Anna
Rozhodnutí pozemkového úřadu 1046/1993 ze dne
1/20
05.01.1996 a ze dne 22.05.1997
Muchová Irena
Rozhodnutí pozemkového úřadu 1046/1993 ze dne
1/10
05.01.1996 a ze dne 22.05.1997, Smlouva kupní ze
dne 29.03.2006
Popov Petr
Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu
1/5
132 EX-15898/2009-76 ze dne 02.07.2015
Pospíšilová Jana
Usnesení soudu o schválení dědické dohody
1/45
37D-297/2005-33 ze dne 25.08.2006
MUDr. Siuda
Rozhodnutí pozemkového úřadu 1046/1993 ze dne
1/5
Eduard
05.01.1996 a ze dne 22.05.1997
Střelková Sylvie
Rozhodnutí pozemkového úřadu 1046/1993 ze dne
1/5
05.01.1996 a ze dne 22.05.1997
Bc. Švecová Libuše
Usnesení soudu o schválení dědické dohody
1/45
37D-297/2005-33 ze dne 25.08.2006
Vávrová Anna
Rozhodnutí pozemkového úřadu 1046/1993 ze dne
1/15
05.01.1996 a ze dne 22.05.1997
2. V souvislosti s připravovanou realizací veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67
Karviná – obchvat se smluvní strany této kupní smlouvy dohodly o převodu pozemků
p. č. 2024/10 a p. č. 2024/27, oba v katastrálním území Darkov, obec Karviná, do vlastnictví
kupujícího.
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II.
1. Prodávající touto smlouvou prodávají (za úplatu odevzdávají) kupujícímu spoluvlastnické
podíly, a to:
 paní Ing. Adamczyková Lenka o velikosti 1/15,
 paní Badurová Aurelie o velikosti 1/20,
 pan Hilla Jiří o velikosti 1/45,
 paní Legierská Anna o velikosti 1/20,
 paní Muchová Irena o velikosti 1/10,
 pan Popov Petr o velikosti 1/5,
 paní Pospíšilová Jana o velikosti 1/45
 pan MUDr. Siuda Eduard o velikosti 1/5,
 paní Střelková Sylvie o velikosti 1/5,
 paní Bc. Švecová Libuše o velikosti 1/45,
 paní Vávrová Anna o velikosti 1/15,
všechny uvedené podíly na pozemcích p. č.
/
orná půda, o výměře 509 m2
a p. č.
/
orná půda, o výměře 42 m2, oba v katastrálním území Darkov, obec Karviná,
(všechny uvedené podíly na obou pozemcích společně dále označeny též jen jako
„nemovitosti“) včetně všech součástí a příslušenství a se všemi právy a povinnostmi
s nemovitostmi spojenými a umožňují kupujícímu nabýt vlastnické právo k nemovitostem,
a to za sjednanou kupní cenu uvedenou v článku III. této kupní smlouvy, a kupující tyto
nemovitosti od prodávajících za dohodnutou kupní cenu přejímá a do svého vlastnictví
kupuje. Součástmi nemovitostí se rozumí zejména trvalé porosty.
2. Prodávající prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, zástavní
práva ani věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí katastrálního úřadu.
3. O nabytí nemovitostí, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne …………..
III.
1. Kupní cena za prodej nemovitostí včetně součástí a příslušenství dle této kupní smlouvy
byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného
v článku II. odstavci 3. kupní smlouvy a odpovídá obvyklé ceně nemovitostí stanovené
znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve znaleckém posudku č. 2016/054 ze dne 14.02.2016 ve
výši celkem Kč 54.690,–, slovy Padesátčtyřitisícšestsetdevadesát korun českých.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícím kupní cenu ve výši celkem Kč 54.690,–
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění katastrálního úřadu
o provedení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy, a to na účty prodávajících
uvedené v záhlaví této kupní smlouvy nebo poštovní poukázkou takto:






paní Ing. Adamczyková Lenka Kč 3.646,–, slovy Třitisícešestsetčtyřicetšest korun
českých,
paní Badurová Aurelie Kč 2.735,– slovy Dvatisícesedmsettřicetpět korun českých,
pan Hilla Jiří Kč 1.215,–, slovy Jedentisícdvěstěpatnáct korun českých,
paní Legierská Anna Kč 2.735,–, slovy Dvatisícesedmsettřicetpět korun českých,
paní Muchová Irena Kč 5.469,–, slovy Pěttisícčtyřistašedesátdevět korun českých,
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pan Popov Petr Kč 10.938,–, slovy Desettisícdevětsettřicetosm korun českých,
paní Pospíšilová Jana Kč 1.215,–, slovy Jedentisícdvěstěpatnáct korun českých,
pan MUDr. Siuda Eduard Kč 10.938,–, slovy Desettisícdevětsettřicetosm korun
českých,
 paní Střelková Sylvie Kč 10.938,–, slovy Desettisícdevětsettřicetosm korun českých,
 paní Bc. Švecová Libuše 1.215,–, slovy Jedentisícdvěstěpatnáct korun českých,
 paní Vávrová Anna Kč 3.646,–, slovy Třitisícešestsetčtyřicetšest korun českých.
IV.
1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této kupní smlouvy
do katastru nemovitostí podá kupující do 7 dnů od podpisu této kupní smlouvy oběma
smluvními stranami. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.
2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě smluvní strany
svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitosti na
třetí osobu, ani je jakkoliv nezatížit nebo nesjednat k nim práva pro třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zamítne-li katastrální úřad návrh na povolení vkladu
vlastnictví podle této kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a obě strany jsou povinny
vrátit si vzájemná plnění.
V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této kupní smlouvy dávají souhlas se zpracováním svých osobních
údajů získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy kupujícím, a to za účelem úkonů
nezbytných k uzavření, změně či zániku této kupní smlouvy a s nimi souvisejícího projednání
v orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 13 stejnopisech a každý má platnost originálu.
Kupující obdrží 2 vyhotovení této kupní smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající obdrží každý 1
vyhotovení kupní smlouvy.
4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována,
přepisována nebo vepisována.
5. Smluvní strany této kupní smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
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7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Kupující:

Prodávající:

…….………………………………….
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

…………………………………………
Ing. Lenka Adamczyková

(oprávněna k podpisu na základě pověření)

...………………………………………
Aurelie Badurová
………………………………………….
Miriam Ertlová
………………………………………….
Anna Legierská
………………………………………….
Irena Muchová
………………………………………….
Petr Popov
………………………………………….
Jana Pospíšilová
………………………………………….
MUDr. Eduard Siuda
………………………………………….
Sylvie Střelková
………………………………………….
Bc. Libuše Švecová
………………………………………….
Anna Vávrová

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Strana 6 / 6

Příloha
Příloha č. 2 k usnesení

O s věd čen í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od – do –
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne ……………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Šárka Kubušová
Datum: 21. března 2016
Podpis:

KUPNÍ SMLOUVA
číslo MMK/SML/148/2016

Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04.01.2016:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
27-1721542349/0800

(dále jen „kupující“)
a
2. manželé
jméno, příjmení:
r. č.:
a
jméno, příjmení:
r. č.:
oba bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Józef Chmiel

Aleksandra Chmielová
/

(dále jen „prodávající“)
uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu, která má tento obsah:
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I.
1. Prodávající mají ve společném jmění manželů pozemky p. č.
zahrada, o výměře
678 m2, p. č.
zahrada, o výměře 151 m2, p. č.
zahrada, o výměře 1.044 m2 a p. č.
trvalý travní porost, o výměře 332 m2, vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná.
Uvedené pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále jen „katastrální úřad“) na listu
vlastnictví číslo 527. Prodávající nabyli nemovitosti uvedené v první větě tohoto článku do
vlastnictví na základě Kupní smlouvy ze dne 27.10.1978 (RI 924/1978).
2. V souvislosti s připravovanou realizací veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67
Karviná – obchvat se smluvní strany této kupní smlouvy dohodly o převodu pozemků p. č.
p. č.
p. č.
a p. č.
včetně součástí a příslušenství v katastrálním území
Darkov, obec Karviná, do vlastnictví kupujícího.
II.
1. Prodávající touto smlouvou prodávají (za úplatu odevzdávají) kupujícímu pozemky
p. č.
zahrada, o výměře 678 m2, p. č.
zahrada, o výměře 151 m2, p. č.
2
zahrada, o výměře 1.044 m a p. č.
trvalý travní porost, o výměře 332 m2, vše
v katastrálním území Darkov, obec Karviná (dále též jen „nemovitosti“) včetně všech součástí
a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi s nimi spojenými a umožňují kupujícímu nabýt
vlastnické právo k těmto nemovitostem, a to za sjednanou kupní cenu uvedenou v článku III.
této kupní smlouvy, a kupující tyto nemovitosti od prodávajících za tuto kupní cenu přejímá
a do svého vlastnictví kupuje. Součástmi a příslušenstvím se rozumí zejména trvalé porosty
a oplocení včetně plotových vrátek na pozemku p. č.
a trvalé porosty a plot včetně
plotových vrátek a plotových vrat na pozemcích p. č.
a p. č.
v katastrálním území
Darkov.
2. Prodávající prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, zástavní
práva ani věcná břemena vyjma těch, která jsou zapsána v katastru nemovitostí katastrálního
úřadu na příslušném listu vlastnickém.
3. O nabytí nemovitostí, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne …………….
III.
1. Kupní cena za prodej nemovitostí včetně součástí a příslušenství dle této kupní smlouvy
byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného
v článku II. odstavci 3. kupní smlouvy a odpovídá obvyklé ceně nemovitostí určené znalcem
Ing. Pavlem Krämerem ve:
 znaleckém posudku č. 2016/081 ze dne 10.03.2016 ve výši Kč 166.821,–, slovy
Jednostošedesátšesttisícosmsetdvacetjedna korun českých za pozemek p. č.
včetně součástí a příslušenství specifikovaných v článku II. odstavci 1. této kupní
smlouvy v katastrálním území Darkov,
 znaleckém posudku č. 2016/082 ze dne 10.03.2016 ve výši Kč 35.840,–, slovy
Třicetpěttisícosmsetčtyřicet korun českých za pozemek p. č.
v katastrálním
území Darkov,
 znaleckém posudku č. 2016/084 ze dne 11.03.2016 ve výši Kč 712.917,–, slovy
Sedmsetdvanácttisícdevětsetsedmnáct korun českých za pozemky p. č.
a p. č.
včetně součástí a příslušenství specifikovaných v článku II. odstavci 1. této
kupní smlouvy v katastrálním území Darkov.
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Celková kupní cena za všechny nemovitosti včetně součástí a příslušenství činí Kč 915.578,–,
slovy Devětsetpatnácttisícpětsetsedmdesátosm korun českých.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícím kupní cenu ve výši Kč 915.578,– nejpozději do
30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění katastrálního úřadu o provedení
vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy, a to na účet prodávajících uvedený
v záhlaví této kupní smlouvy.
IV.
1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy
do katastru nemovitostí podá kupující do 7 dnů od podpisu této kupní smlouvy oběma
smluvními stranami. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.
2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě smluvní strany
svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitosti na
třetí osobu, ani je jakkoliv nezatížit nebo nesjednat práva k nim pro třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zamítne-li katastrální úřad návrh na povolení vkladu
vlastnictví podle této kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a obě strany jsou povinny
vrátit si vzájemná plnění.
V.
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této kupní smlouvy dávají souhlas se zpracováním svých osobních
údajů získaných v souvislosti s uzavřením této kupní smlouvy kupujícím, a to za účelem
úkonů nezbytných k uzavření, změně či zániku této kupní smlouvy a s nimi souvisejícího
projednání v orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech a každý má platnost originálu.
Kupující obdrží 2 vyhotovení této kupní smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající obdrží rovněž 2
vyhotovení smlouvy.
4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována,
přepisována nebo vepisována.
5. Smluvní strany této kupní smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
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7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této kupní smlouvy svými podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Kupující:

Prodávající:

…….………………………………….
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

…………………………………………
Józef Chmiel

(oprávněna k podpisu na základě pověření)

………………………………………….
Aleksandra Chmielová
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Příloha
Příloha č. 3 k usnesení

O s věd čen í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od – do –
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne …………………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Šárka Kubušová
Datum: 27. června 2016
Podpis:

KUPNÍ SMLOUVA
číslo MMK/SML/149/2016

Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04.01.2016:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
27-1721542349/0800

(dále jen „kupující“)
a
2. manželé
jméno, příjmení:
r. č.:
a
jméno, příjmení:
r. č.:
oba bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Vladislav Jopek

Edita Jopková
/

(dále jen „prodávající“)

uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu, která má tento obsah:

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 3 k usnesení

Strana 1 / 3

I.
1. Prodávající mají ve vlastnictví pozemky p. č.
zahrada, o výměře 1.389 m2, p. č.
2
zahrada, o výměře 943 m a p. č.
orná půda, o výměře 641 m2, vše v katastrálním
území Darkov, obec Karviná, a to tak, že manželé Vladislav a Edita Jopkovi mají ve
společném jmění manželů podíl o velikosti ¼ na výše uvedených pozemcích a paní Edita
Jopková vlastní podíl o velikosti ¾ na uvedených pozemcích, jak je zapsáno v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště
Karviná (dále jen „katastrální úřad“) na listu vlastnictví číslo 19. Prodávající nabyli
nemovitosti uvedené v první větě tohoto článku kupní smlouvy do vlastnictví na základě
Rozhodnutí o dědictví D 319/1963 ze dne 27.10.1964, Rozhodnutí o dědictví D 725/1971 ze
dne 22.09.1971 a Kupní smlouvy ze dne 23.02.1976 (RI 115/1976).
2. V souvislosti s přípravou realizace veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67
Karviná – obchvat se smluvní strany této kupní smlouvy dohodly o převodu pozemků p. č.
p. č.
a p. č.
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, do vlastnictví
kupujícího.
II.
1. Prodávající touto kupní smlouvou prodávají (za úplatu odevzdávají) kupujícímu pozemky
zahrada, o výměře 1.389 m2, p. č.
zahrada, o výměře 943 m2 a p. č.
/
p. č.
2
orná půda, o výměře 641 m , vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná (dále též jen
„nemovitosti“) včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnosti s nimi
spojenými a umožňují kupujícímu nabýt vlastnické právo k těmto nemovitostem, a to za
sjednanou kupní cenu uvedenou v článku III. této kupní smlouvy, a kupující tyto nemovitosti
od prodávajících za tuto kupní cenu přejímá a do svého vlastnictví kupuje. Součástmi
a příslušenstvím se rozumí zejména trvalé porosty na pozemcích p. č.
a p. č.
v katastrálním území Darkov, obec Karviná.
2. Prodávající prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, zástavní
práva ani věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí katastrálního úřadu.
3. O nabytí nemovitostí, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne ……………..
III.
1. Kupní cena za prodej nemovitostí včetně součástí a příslušenství dle této kupní smlouvy
byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného
v článku II. odstavci 3. kupní smlouvy a odpovídá obvyklé ceně nemovitostí stanovené
znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve znaleckém posudku č. 2016/094 ze dne 17.03.2016 ve
výši Kč 1.161.750,–, slovy Jedenmilionjednostošedesátjedentisícsedmsetpadesát korun
českých.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícím kupní cenu ve výši Kč 1.161.750,– nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění katastrálního úřadu
o provedení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy, a to na účet prodávajících
uvedený v záhlaví této kupní smlouvy.

IV.
1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy
do katastru nemovitostí podá kupující do 7 dnů od podpisu této kupní smlouvy oběma
smluvními stranami. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.
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2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě smluvní strany
svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitosti na
třetí osobu, ani je jakkoliv nezatížit nebo nesjednat práva k nim pro třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zamítne-li katastrální úřad návrh na povolení vkladu
vlastnictví podle této kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a obě strany jsou povinny
vrátit si vzájemná plnění.
V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této kupní smlouvy dávají souhlas se zpracováním svých osobních
údajů získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy kupujícím, a to za účelem úkonů
nezbytných k uzavření, změně či zániku této kupní smlouvy a s nimi souvisejícího projednání
v orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech a každý má platnost originálu.
Kupující obdrží 2 vyhotovení této kupní smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající obdrží rovněž 2
vyhotovení smlouvy.
4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována,
přepisována nebo vepisována.
5. Smluvní strany této kupní smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.
V Karviné dne:
Kupující:

V …………….. dne:
Prodávající:

…….……………………………….
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

…………………………………………
Vladislav Jopek

(oprávněna k podpisu na základě pověření)
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Příloha
Příloha č. 4 k usnesení

O s věd čen í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od – do –
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne ………………..
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Šárka Kubušová
Datum: 27. června 2016
Podpis:

KUPNÍ SMLOUVA
číslo MMK/SML/849/2016

Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04.01.2016:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
27-1721542349/0800

(dále jen „kupující“)
a
2. pan
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ing. Roman Sznapka
/

.

(dále jen „prodávající“)
uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu, která má tento obsah:

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 4 k usnesení

Strana 1 / 3

I.
1. Prodávající je vlastníkem pozemku p. č.
zahrada, o výměře 3.404 m2 v katastrálním
území Darkov, obec Karviná. Uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále jen
„katastrální úřad“) na listu vlastnictví číslo 503 a prodávající jej nabyl do vlastnictví na
základě Smlouvy darovací ze dne 03.08.2011 (V-3414/2011-803).
2. V souvislosti s přípravou realizace veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67
Karviná – obchvat se smluvní strany této kupní smlouvy dohodly o převodu pozemku
p. č.
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, do vlastnictví kupujícího.
II.
1. Prodávající touto smlouvou prodává (za úplatu odevzdává) kupujícímu pozemek p. č.
zahrada, o výměře 3.404 m2 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, (dále též jen
„nemovitost“) včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi s ním
spojenými a umožňuje kupujícímu nabýt vlastnické právo k této nemovitosti, a to za
sjednanou kupní cenu uvedenou v článku III. této kupní smlouvy, a kupující tuto nemovitost
od prodávajícího za tuto kupní cenu přejímá a do svého vlastnictví kupuje.
2. Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovitosti neváznou žádné dluhy, zástavní práva
ani věcná břemena vyjma těch věcných břemen, která jsou zapsána v katastru nemovitostí
katastrálního úřadu na příslušném listu vlastnickém.
3. O nabytí nemovitosti, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne ……………..
III.
1. Kupní cena za prodej nemovitosti včetně součástí a příslušenství dle této kupní smlouvy
byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného
v článku II. odstavci 3. kupní smlouvy a odpovídá obvyklé ceně nemovitosti stanovené
znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve znaleckém posudku č. 2016/128 ze dne 30.03.2016 ve
výši Kč 463.760,–, slovy Čtyřistašedesáttřitisícsedmsetšedesát korun českých.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu ve výši Kč 463.760,– nejpozději do
30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění katastrálního úřadu o provedení
vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy, a to na účet prodávajícího uvedený
v záhlaví této kupní smlouvy.
IV.
1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této kupní smlouvy
do katastru nemovitostí podá kupující do 7 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.
2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě smluvní strany
svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitost na
třetí osobu, ani ji jakkoliv nezatížit nebo nesjednat práva k ní pro třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zamítne-li katastrální úřad návrh na povolení vkladu
vlastnictví podle této kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a obě strany jsou povinny
vrátit si vzájemná plnění.
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V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této kupní smlouvy dává souhlas se zpracováním svých osobních
údajů získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy kupujícím, a to za účelem úkonů
nezbytných k uzavření, změně či zániku této kupní smlouvy a s nimi souvisejícího projednání
v orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech a každý má platnost originálu.
Kupující obdrží 2 vyhotovení této kupní smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající
obdrží 1
vyhotovení smlouvy.
4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována,
přepisována nebo vepisována.
5. Smluvní strany této kupní smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této kupní smlouvy svými podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Kupující:

Prodávající:

…….………………………………….
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

…………………………………………
Ing. Roman Sznapka

(oprávněna k podpisu na základě pověření)
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Příloha
Příloha č. 5 k usnesení

O s věd čen í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od – do –
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne ……………..
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Šárka Kubušová
Datum: 27. června 2016
Podpis:

KUPNÍ SMLOUVA
číslo MMK/SML/851/2016
Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04.01.2016:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
27-1721542349/0800

(dále jen „kupující“)

a
2. jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
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a
Emanuel Galuszka
/
/

-

a
Richard Galuszka
/
-
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a
Gertruda Nováková
/

jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

a
manželé
jméno, příjmení:
r. č.:
a
jméno, příjmení:
r. č.:
oba bytem:

Rudolf Skimina
/
Jarmila Skiminová
/
/

-

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „prodávající“)
uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu, která má tento obsah:

I.
1. Prodávající jsou spoluvlastníky pozemku p. č.
/
orná půda, o výměře 2.853 m2
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále též jen „katastrální
úřad“) na listu vlastnictví číslo 1966 takto:
VLASTNÍK
POZEMKU
Brych Marek
Galuszka Emanuel
Galuszka Richard
Nováková Gertruda
SJM
Skimina Rudolf
a Skiminová Jarmila

VELIKOST
PODÍLU
49/60
11/480
11/480
11/240

NABÝVACÍ TITUL
Smlouva darovací ze dne 03.02.2010 a Smlouva
darovací ze dne 15.02.2016
Usnesení soudu ve věci projednání dědictví
D 122/1998 ze dne 26.10.1998
Usnesení soudu ve věci projednání dědictví
D 122/1998 ze dne 26.10.1998
Usnesení soudu ve věci projednání dědictví
D 1084/1993 ze dne 16.02.1994
Kupní smlouva ze dne 24.03.1977 (RI 243/1977)

11/240
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2. V souvislosti s přípravou realizace veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67
Karviná – obchvat se smluvní strany této kupní smlouvy dohodly o převodu
spoluvlastnických podílů na pozemku p. č.
v katastrálním území Darkov, obec
Karviná, do vlastnictví kupujícího.

II.
1. Prodávající touto smlouvou prodávají (za úplatu odevzdávají) kupujícímu spoluvlastnické
podíly, a to pan Brych Marek o velikosti 49/60, pan Galuszka Emanuel o velikosti 11/480,
pan Galuszka Richard o velikosti 11/480, paní Nováková Gertruda o velikosti 11/240
a manželé Skimina Rudolf a Skiminová Jarmila podíl ve společném jmění manželů o velikosti
orná půda, o výměře 2.853 m2
11/240, všechny uvedené podíly na pozemku p. č.
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, (všechny uvedené podíly na pozemku společně
dále označeny též jen jako „nemovitost“) včetně všech součástí a příslušenství a se všemi
právy a povinnostmi s nemovitostí spojenými a umožňují kupujícímu nabýt vlastnické právo
k nemovitosti, a to za sjednanou kupní cenu uvedenou v článku III. této kupní smlouvy,
a kupující tuto nemovitost od prodávajících za dohodnutou kupní cenu přejímá a do svého
vlastnictví kupuje.
2. Prodávající prohlašují, že na převáděné nemovitosti neváznou žádné dluhy, zástavní práva
ani věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí katastrálního úřadu.
3. O nabytí nemovitosti, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne …………….

III.
1. Kupní cena za prodej nemovitosti včetně součástí a příslušenství dle této kupní smlouvy
byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného
v článku II. odstavci 3. kupní smlouvy a odpovídá obvyklé ceně nemovitosti stanovené
znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve znaleckém posudku č. 2016/166 ze dne 21.04.2016 ve
výši celkem Kč 254.009,–, slovy Dvěstěpadesátčtyřitisícdevět korun českých.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícím kupní cenu ve výši celkem Kč 254.009,–
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění katastrálního úřadu
o provedení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy, a to na účty prodávajících
uvedené v záhlaví této kupní smlouvy a poštovní poukázkou takto:






Brych Marek – Kč 217.405,–, slovy Dvěstěsedmnácttisícčtyřistapět korun českých,
Galuszka Emanuel – Kč 6.101,–, slovy Šesttisícjednostojedna korun českých,
Galuszka Richard – Kč 6.101,–, slovy Šesttisícjednostojedna korun českých,
Nováková Gertruda – Kč 12.201,–, slovy Dvanácttisícdvěstějedna korun českých,
SJM Skimina Rudolf a Skiminová Jarmila – Kč 12.201,–, slovy
Dvanácttisícdvěstějedna korun českých
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IV.
1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této kupní smlouvy
do katastru nemovitostí podá kupující do 7 dnů od podpisu této kupní smlouvy oběma
smluvními stranami. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.
2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě smluvní strany
svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitost na
třetí osobu, ani ji jakkoliv nezatížit nebo nesjednat k ní práva pro třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zamítne-li katastrální úřad návrh na povolení vkladu
vlastnictví podle této kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a obě strany jsou povinny
vrátit si vzájemná plnění.

V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této kupní smlouvy dávají souhlas se zpracováním svých osobních
údajů získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy kupujícím, a to za účelem úkonů
nezbytných k uzavření, změně či zániku této kupní smlouvy a s nimi souvisejícího projednání
v orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech a každý má platnost originálu.
Kupující obdrží 2 vyhotovení této kupní smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající obdrží každý 1
vyhotovení kupní smlouvy.
4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována,
přepisována nebo vepisována.
5. Smluvní strany této kupní smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
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7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Kupující:

Prodávající:

…….………………………………….
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

…………………………………………
Marek Brych

(oprávněna k podpisu na základě pověření)

………………………………………….
Emanuel Galuszka

………………………………………….
Richard Galuszka

………………………………………….
Gertruda Nováková

………………………………………….
Rudolf Skimina

………………………………………….
Jarmila Skiminová
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Příloha
Příloha č. 6 k usnesení

O s věd čen í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od – do –
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne ……………..
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Šárka Kubušová
Datum: 27. června 2016
Podpis:

KUPNÍ SMLOUVA
číslo MMK/SML/862/2016

Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04.01.2016:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
27-1721542349/0800

(dále jen „kupující“)
a
2. pan
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Josef Majetný
.

(dále jen „prodávající“)
uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu, která má tento obsah:
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I.
1. Prodávající je vlastníkem pozemku p. č.
orná půda,
m v katastrálním
území Darkov, obec Karviná. Uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále jen
„katastrální úřad“) na listu vlastnictví číslo 610 a prodávající jej nabyl do vlastnictví na
základě Darovací smlouvy ze dne 16.12.1991 (RI 3454/1991).
2. V souvislosti s přípravou realizace veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67
Karviná – obchvat se smluvní strany této kupní smlouvy dohodly o převodu pozemku
p. č.
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, do vlastnictví kupujícího.
II.
1. Prodávající touto smlouvou prodává (za úplatu odevzdává) kupujícímu pozemek p. č.
orná půda, o výměře 614 m2 v katastrálním území Darkov, obec Karviná (dále též jen
„nemovitost“) včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi s ním
spojenými a umožňuje kupujícímu nabýt vlastnické právo k této nemovitosti, a to za
sjednanou kupní cenu uvedenou v článku III. této kupní smlouvy, a kupující tuto nemovitost
od prodávajícího za tuto kupní cenu přejímá a do svého vlastnictví kupuje.
2. Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovitosti neváznou žádné dluhy, zástavní práva
ani věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí katastrálního úřadu.
3. O nabytí nemovitosti, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne …………….
III.
1. Kupní cena za prodej nemovitosti včetně součástí a příslušenství dle této kupní smlouvy
byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného
v článku II. odstavci 3. kupní smlouvy a odpovídá obvyklé ceně nemovitosti stanovené
znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve znaleckém posudku č. 2016/113 ze dne 24.03.2016 ve
výši Kč 57.290,–, slovy Padesátsedmtisícdvěstědevadesát korun českých.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu ve výši Kč 57.290,– nejpozději do
30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění katastrálního úřadu o provedení
vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy, a to na účet prodávajícího uvedený
v záhlaví této kupní smlouvy.
IV.
1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této kupní smlouvy
do katastru nemovitostí podá kupující do 7 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.
2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě smluvní strany
svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitost na
třetí osobu, ani ji jakkoliv nezatížit nebo nesjednat práva k ní pro třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zamítne-li katastrální úřad návrh na povolení vkladu
vlastnictví podle této kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a obě strany jsou povinny
vrátit si vzájemná plnění.
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V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této kupní smlouvy dává souhlas se zpracováním svých osobních
údajů získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy kupujícím, a to za účelem úkonů
nezbytných k uzavření, změně či zániku této kupní smlouvy a s nimi souvisejícího projednání
v orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech a každý má platnost originálu.
Kupující obdrží 2 vyhotovení této kupní smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající
obdrží 1
vyhotovení smlouvy.
4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována,
přepisována nebo vepisována.
5. Smluvní strany této kupní smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této kupní smlouvy svými podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Kupující:

Prodávající:

…….………………………………….
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

…………………………………………
Josef Majetný

(oprávněna k podpisu na základě pověření)
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Příloha
Příloha č. 7 k usnesení

O s věd čen í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od – do –
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne ……………….
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Šárka Kubušová
Datum: 29. června 2016
Podpis:

KUPNÍ SMLOUVA
číslo MMK/SML/869/2016

Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04.01.2016:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
27-1721542349/0800

(dále jen „kupující“)

a
2. jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Magdaléna Burová
/

.

/
a
Iveta Čapčíková
/
/

-

(dále jen „prodávající“)
uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu, která má tento obsah:
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I.
1. Prodávající mají ve spoluvlastnictví pozemek p. č.
/ zahrada, o výměře 97 m2
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále též jen „katastrální
úřad“) na listu vlastnictví číslo 1083 takto:
VLASTNÍK
POZEMKU
Burová Magdaléna
Čapčíková Iveta

VELIKOST
PODÍLU

NABÝVACÍ TITUL

1/2

Usnesení soudu o dědictví 36D-425/2015 ze dne
14.12.2015
Kupní smlouva V11 1667/1998 ze dne 03.08.1998

1/2

2. V souvislosti s přípravou realizace veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67
Karviná – obchvat se smluvní strany této kupní smlouvy dohodly o převodu pozemku
p. č.
/ v katastrálním území Darkov, obec Karviná, do vlastnictví kupujícího.
II.
1. Prodávající touto smlouvou prodávají (za úplatu odevzdávají) kupujícímu spoluvlastnické
podíly, a to paní Burová Magdaléna o velikosti ½ a paní Čapčíková Iveta o velikosti ½, oba
uvedené podíly na pozemku p. č.
/ zahrada, o výměře 97 m2 v katastrálním území
Darkov, obec Karviná, (oba uvedené podíly na pozemku společně dále označeny též jen jako
„nemovitost“) včetně všech součástí a příslušenství a se všemi právy a povinnostmi
s nemovitostí spojenými a umožňují kupujícímu nabýt vlastnické právo k nemovitosti, a to za
sjednanou kupní cenu uvedenou v článku III. této kupní smlouvy, a kupující tuto nemovitost
od prodávajících za dohodnutou kupní cenu přejímá a do svého vlastnictví kupuje.
2. Prodávající prohlašují, že na převáděné nemovitosti neváznou žádné dluhy, zástavní práva
ani věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí katastrálního úřadu.
3. O nabytí nemovitosti, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne …………………..
III.
1. Kupní cena za prodej nemovitosti včetně součástí a příslušenství dle této kupní smlouvy
byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného
v článku II. odstavci 3. kupní smlouvy a odpovídá obvyklé ceně nemovitosti stanovené
znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve znaleckém posudku č. 2016/110 ze dne 23.03.2016 ve
výši celkem Kč 30.170,–, slovy Třicettisícjednostosedmdesát korun českých.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícím kupní cenu ve výši celkem Kč 30.170,–
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění katastrálního úřadu
o provedení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy, a to na účty prodávajících
uvedené v záhlaví této kupní smlouvy takto:



Burová Magdaléna – Kč 15.085,–, slovy Patnácttisícosmdesátpět korun českých,
Čapčíková Iveta – Kč 15.085,–, slovy Patnácttisícosmdesátpět korun českých.
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IV.
1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této kupní smlouvy
do katastru nemovitostí podá kupující do 7 dnů od podpisu této kupní smlouvy oběma
smluvními stranami. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.
2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě smluvní strany
svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitost na
třetí osobu, ani ji jakkoliv nezatížit nebo nesjednat k ní práva pro třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zamítne-li katastrální úřad návrh na povolení vkladu
vlastnictví podle této kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a obě strany jsou povinny
vrátit si vzájemná plnění.
V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této kupní smlouvy dávají souhlas se zpracováním svých osobních
údajů získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy kupujícím, a to za účelem úkonů
nezbytných k uzavření, změně či zániku této kupní smlouvy a s nimi souvisejícího projednání
v orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech a každý má platnost originálu.
Kupující obdrží 2 vyhotovení této kupní smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající obdrží každá 1
vyhotovení kupní smlouvy.
4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována,
přepisována nebo vepisována.
5. Smluvní strany této kupní smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.
V Karviné dne:
Kupující:
…….………………………………….
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

V Karviné dne:
Prodávající:
…………………………………………
Magdaléna Burová

(oprávněna k podpisu na základě pověření)

………………………………………….
Iveta Čapčíková
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Příloha
Příloha č. 8 k usnesení

O s věd čen í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od – do –
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne ………………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Šárka Kubušová
Datum: 29. června 2016
Podpis:

KUPNÍ SMLOUVA
číslo MMK/SML/876/2016

Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:
Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04.01.2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
27-1721542349/0800
(dále jen „kupující“)
a
2. manželé
jméno, příjmení:
r. č.:
a
jméno, příjmení:
r. č.:
oba bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

František Janulek

Marcela Janulková
/
/

-

(dále jen „prodávající“)
uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu, která má tento obsah:

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 8 k usnesení

Strana 1 / 3

I.
1. Prodávající mají ve společném jmění manželů pozemky p. č.
zahrada, o výměře
848 m2, p. č.
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 383 m2 včetně stavby č. p.
která
2
je součástí pozemku p. č.
a pozemek p. č.
zahrada, o výměře 796 m , vše
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, jak je zapsáno v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále jen
„katastrální úřad“) na listu vlastnictví číslo 690. Prodávající nabyli nemovitosti uvedené
v první větě tohoto článku kupní smlouvy do vlastnictví na základě Kupní smlouvy ze dne
06.01.1986 (RI 60/1986).
2. Geometrickým plánem č. 688-5444-15-298-1/2015 byl pozemek p. č.
o výměře 383 m2
rozdělen na pozemek p. č.
o nové výměře 43 m2 a pozemek p. č.
/
o výměře
340 m², vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná. Geometrický plán č. 688-5444-15298-1/2015 je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a její nedílnou součástí.
3. V souvislosti s přípravou realizace veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67
Karviná – obchvat se smluvní strany této kupní smlouvy dohodly o převodu pozemků
p. č.
/ o výměře 848 m2, p. č.
o výměře 43 m2 a p. č.
o výměře 796 m2
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, do vlastnictví kupujícího.
II.
1. Prodávající touto kupní smlouvou prodávají (za úplatu odevzdávají) kupujícímu pozemky
p. č.
/
o výměře 848 m2, p. č.
o výměře 43 m2, který vznikl geometrickým
zaměřením, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 688-5444-15-298-1/2015, a p. č.
o výměře 796 m2, vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná (dále též jen „nemovitosti“)
včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnosti s nimi spojenými
a umožňují kupujícímu nabýt vlastnické právo k těmto nemovitostem, a to za sjednanou kupní
cenu uvedenou v článku III. této kupní smlouvy, a kupující tyto nemovitosti od prodávajících
za tuto kupní cenu přejímá a do svého vlastnictví kupuje. Součástmi a příslušenstvím se
rozumí zejména trvalé porosty na pozemcích p. č.
/
p. č.
a p. č.
v katastrálním
území Darkov, obec Karviná.
2. Prodávající prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, zástavní
práva ani věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí katastrálního úřadu.
3. O nabytí nemovitostí, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne ………………..
III.
1. Kupní cena za prodej nemovitostí včetně součástí a příslušenství dle této kupní smlouvy
byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného
v článku II. odstavci 3. kupní smlouvy a odpovídá obvyklé ceně nemovitostí stanovené
znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve znaleckém posudku č. 2016/241 ze dne 09.07.2016 ve
výši Kč 903.000,–, slovy Devětsettřitisíc korun českých.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícím kupní cenu ve výši Kč 903.000,– nejpozději do
30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění katastrálního úřadu o provedení
vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy, a to na účet prodávajících uvedený
v záhlaví této kupní smlouvy.
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IV.
1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy
do katastru nemovitostí podá kupující do 7 dnů od podpisu této kupní smlouvy oběma
smluvními stranami. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.
2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě smluvní strany
svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitosti na
třetí osobu, ani je jakkoliv nezatížit nebo nesjednat práva k nim pro třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zamítne-li katastrální úřad návrh na povolení vkladu
vlastnictví podle této kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a obě strany jsou povinny
vrátit si vzájemná plnění.
V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této kupní smlouvy dávají souhlas se zpracováním svých osobních
údajů získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy kupujícím, a to za účelem úkonů
nezbytných k uzavření, změně či zániku této kupní smlouvy a s nimi souvisejícího projednání
v orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech a každý má platnost originálu.
Kupující obdrží 2 vyhotovení této kupní smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající obdrží rovněž 2
vyhotovení smlouvy.
4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována,
přepisována nebo vepisována.
5. Smluvní strany této kupní smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.
Příloha: č. 1 – geometrický plán č. 688-5444-15-298-1/2015
V Karviné dne:
Kupující:

V Karviné dne:
Prodávající:

…….………………………………….
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

..…………………………………………
František Janulek

(oprávněna k podpisu na základě pověření)

………………………………………….
Marcela Janulková
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Příloha
Příloha č. 9 k usnesení

O s věd čen í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od – do –
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne ……………….
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Šárka Kubušová
Datum: 29. června 2016
Podpis:

KUPNÍ SMLOUVA
číslo MMK/SML/882/2016

Smluvní strany:
1. statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04.01.2016:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
27-1721542349/0800

(dále jen „kupující“)

a
2. jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jméno, příjmení:
r. č.:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Martin Szymik
/
a
Marta Szymiková
/
-

(dále jen „prodávající“)
uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kupní smlouvu, která má tento obsah:
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I.
1. Prodávající mají ve spoluvlastnictví pozemek p. č.
/ zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 256 m2 včetně stavby č. p.
která je součástí pozemku p. č.
a pozemek
p. č.
zahrada, o výměře 228 m2, vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního
pracoviště Karviná (dále též jen „katastrální úřad“) na listu vlastnictví číslo 711 takto:

VLASTNÍK
POZEMKU
Szymik Martin

VELIKOST
PODÍLU
1/2

Szymiková Marta
1/2

NABÝVACÍ TITUL
Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví
36D 103/2016 ze dne 04.04.2016
Kupní smlouva ze dne 06.08.1987 a Usnesení soudu
o vypořádání SJM a o dědictví 36D 103/2016 ze dne
04.04.2016

2. Geometrickým plánem č. 556-196/2008 byl pozemek p. č.
o výměře 256 m2
2
rozdělen na pozemky p. č.
o nové výměře 26 m a p. č.
o výměře 230 m2
o výměře 228 m2 byl rozdělen na pozemky p. č.
o nové
a pozemek p. č.
2
2
výměře 11 m a p. č.
o výměře 217 m , vše v katastrálním území Darkov, obec
Karviná. Geometrický plán č. 556-196/2008 je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a její
nedílnou součástí.
3. V souvislosti s přípravou realizace veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67
Karviná – obchvat se smluvní strany této kupní smlouvy dohodly o převodu pozemků
p. č.
/ o výměře 26 m2 a p. č.
/ o výměře 11 m2, oba v katastrálním území Darkov,
obec Karviná, do vlastnictví kupujícího.
II.
1. Prodávající touto smlouvou prodávají (za úplatu odevzdávají) kupujícímu spoluvlastnické
podíly, a to pan Szymik Martin o velikosti ½ a paní Szymiková Marta o velikosti ½, oba
uvedené podíly na pozemcích p. č.
/ o výměře 26 m2 a p. č.
o výměře 11 m2
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, které vznikly dle geometrického zaměření, jak je
vyznačeno v geometrickém plánu č. 556-196/2008 (oba uvedené podíly na pozemcích
společně dále označeny též jen jako „nemovitosti“), včetně všech součástí a příslušenství a se
všemi právy a povinnostmi s nemovitostmi spojenými a umožňují kupujícímu nabýt
vlastnické právo k nemovitostem, a to za sjednanou kupní cenu uvedenou v článku III. této
kupní smlouvy, a kupující tyto nemovitosti od prodávajících za dohodnutou kupní cenu
přejímá a do svého vlastnictví kupuje.
2. Prodávající prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, zástavní
práva ani věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí katastrálního úřadu.
3. O nabytí nemovitostí, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne ……………….
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III.
1. Kupní cena za prodej nemovitostí včetně součástí a příslušenství dle této kupní smlouvy
byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného
v článku II. odstavci 3. kupní smlouvy a odpovídá obvyklé ceně nemovitostí stanovené
znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve znaleckém posudku č. 2016/112 ze dne 24.03.2016 ve
výši celkem Kč 15.540,–, slovy Patnácttisícpětsetčtyřicet korun českých.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícím kupní cenu ve výši celkem Kč 15.540,–
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění katastrálního úřadu
o provedení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy, a to na účty prodávajících
uvedené v záhlaví této kupní smlouvy takto:



pan Szymik Martin – Kč 7.770,–, slovy Sedmtisícsedmsetsedmdesát korun českých,
paní Szymiková Marta – Kč 7.770,–, slovy Sedmtisícsedmsetsedmdesát korun
českých.

IV.
1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této kupní smlouvy
do katastru nemovitostí podá kupující do 7 dnů od podpisu této kupní smlouvy oběma
smluvními stranami. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.
2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě smluvní strany
svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitosti na
třetí osobu, ani je jakkoliv nezatížit nebo nesjednat k nim práva pro třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zamítne-li katastrální úřad návrh na povolení vkladu
vlastnictví podle této kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a obě strany jsou povinny
vrátit si vzájemná plnění.
V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této kupní smlouvy dávají souhlas se zpracováním svých osobních
údajů získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy kupujícím, a to za účelem úkonů
nezbytných k uzavření, změně či zániku této kupní smlouvy a s nimi souvisejícího projednání
v orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech a každý má platnost originálu.
Kupující obdrží 2 vyhotovení této kupní smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení
vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající obdrží každý 1
vyhotovení kupní smlouvy.
4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována,
přepisována nebo vepisována.
5. Smluvní strany této kupní smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
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6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.
Příloha: č. 1 – geometrický plán č. 556-196/2008

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Kupující:

Prodávající:

…….………………………………….
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

…………………………………………
Martin Szymik

(oprávněna k podpisu na základě pověření)

………………………………………….
Marta Szymiková
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Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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