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Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - KARNAKO s.r.o. a Retail invest a.s.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, která je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, kde smluvními stranami budou
společnost Retail invest a.s, se sídlem Anežská č. p. 986, č. or. 10, IČ 25646273, jakožto vlastník pozemků p. č.
1624/478 a p. č. 1624/640, oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jakožto povinný z věcného
břemene a statutární město Karviná, se sídlem Karviná-Fryštát, Fryštátská 72/1, IČ 00297534, jakožto oprávněný z
věcného břemene a plátce úhrady za zřízení služebnosti. Rozsah věcného břemene je stanovený geometrickými
plány, které jsou přílohou této smlouvy. Úhrada za zřízení služebnosti je stanovena ve výši Kč 1.000,-- (slovy:
Jedentisíc korun českých) včetně DPH.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, která je přílohou č. 2 k tomuto usnesení, kde smluvními stranami budou
společnost KARNAKO s.r.o., Těreškovové 2233/28, IČ 28593049, jakožto vlastník pozemku p. č. 1624/464, jehož
součástí je budova č.p. 2233, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jakožto povinný z věcného
břemene a statutární město Karviná, se sídlem Karviná-Fryštát, Fryštátská 72/1, IČ 00297534, jakožto oprávněný z
věcného břemene a plátce úhrady za zřízení služebnosti. Rozsah věcného břemene je stanovený geometrickým
plánem, který je přílohou této smlouvy. Úhrada za zřízení služebnosti je stanovena ve výši Kč 1.500,-- (slovy:
Jedentisícpětset korun českých) včetně DPH.
Úkol: ano

/ ne
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Důvodová zpráva
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – KARNAKO s.r.o. a Retail invest a.s.
Statutární město Karviná, zastoupené Odborem majetkovým Magistrátu města Karviné, zrealizovalo stavbu
„Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná“. V rámci stavby bylo provedeno odstranění nevyhovujících a
nefunkčních částí stavby a drobné architektury, vytvoření nových parkovacích míst a celkové zkulturnění daného
prostranství výměnou dlažeb tak, aby bylo dosaženo sjednocení charakteru této lokality. Dále byly provedeny nové
výsadby, opravy opěrných zídek, byla vybudována nová kanalizace, nový vodovod, veřejné osvětlení, mobiliář,
apod.
Předmětný projekt byl spolufinancován z Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program
Moravskoslezsko, na který byla Regionální radou regionu Moravskoslezsko poskytnuta dotace. Pozemky, které
byly v rámci této akce zasaženy stavebními pracemi, jsou ve větší míře v majetku statutárního města Karviné.
Několik pozemků, které byly v rámci stavby dotčeny, jsou ve vlastnictví podnikatelských a soukromých subjektů.
Projekt byl započat za účinnosti občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a realizován a dokončen byl za
platnosti NOZ 89/2012 Sb. Pro režim právní úpravy realizace staveb byl zvolen jednotný postup sledující záměr
města, a to, aby po realizaci staveb byl vlastníkem staveb vlastník pozemků, což jak minulá, tak současná právní
úprava umožňuje.
Z důvodu, že umístěním staveb, zejména zpevněných ploch, kanalizačních přípojek a únikové cesty došlo k dotčení
cizích pozemků, byly na dobu výstavby s vlastníky pozemků společností KARNAKO s.r.o. a společností Retail
invest a.s., uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu, ve kterých byly zakotveny požadavky poskytovatele dotace
na následné nakládání se stavbou a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s tím, že po dokončení
stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu budou s vlastníky pozemků uzavřeny smlouvy o zřízení
služebnosti.
Přestože Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 868 ze dne 16.09.2014 již rozhodlo uzavřít smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebností inženýrských sítí (kanalizační přípojky) a služebností umístění zpevněných ploch
(úniková cesta a zpevněná plocha) k pozemku p. č. 1624/464, jehož součástí je budova č.p. 2233, vše
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, v majetku společnosti KARNAKO s.r.o. a usnesením č. 869 ze
dne 16.09.2014 již rozhodlo uzavřít smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí (kanalizační přípojky) a
služebnost umístění stavby (zpevněná plocha) na částech pozemků p. č. 1624/478 a p. č. 1624/640, oba
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, v majetku společnosti Retail invest a.s., smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti nebyly součástí předkládaných materiálů. S ohledem na to, že dle Organizačního
řadu Magistrátu města Karviné účinného ke dni 01.01.2016, smlouvy uzavírané na jednotlivých odborech MMK
podepisuje vedoucí příslušného odboru po schválení v RM nebo ZM, není-li rozhodnutím RM nebo ZM nebo
vnitřním předpisem stanoveno jinak, předkládáme materiál k opětovnému projednání, aby Zastupitelstvo města
Karviné, aby rozhodlo o uzavření smluv o zřízení služebnosti ve znění, které je přílohou č. 1 a č. 2 k usnesení.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Odbor majetkový Magistrátu města Karviné doporučuje, aby
Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo:
-

-

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, která je přílohou č. 1 k usnesení, kde smluvními stranami budou
statutární město Karviná, jakožto oprávněný z věcného břemene – služebnosti a společnost Retail invest,
a.s., Praha, Anežská č. p. 986, č. or. 10, IČ 25646273, jakožto vlastník pozemků p. č. 1624/478 a p. č.
1624/640, oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná a povinný z věcného břemene služebnosti. Nedílnou součástí této smlouvy jsou geometrické plány se zakreslením služebností na
částech výše uvedených pozemků v společnosti Retail invest a. s. Úhrada za zřízení věcného břemene –
služebnosti byla stanovena v souladu s výše citovaným usnesením ve výši Kč 1.000,-- (slovy: Jedentisíc
korun českých) včetně DPH.
a
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, která je přílohou č. 2 k usnesení, kde smluvními stranami budou
statutární město Karviná, jakožto oprávněný z věcného břemene – služebnosti a společnost KARNAKO
s.r.o., Karviná-Mizerov, Těreškovové 2233/28, IČ 28593049, jakožto vlastník pozemku p. č. 1624/464,
jehož součástí je budova č.p. 2233, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná a povinný
z věcného břemene - služebnosti. Nedílnou součástí této smlouvy jsou geometrické plány se zakreslením
služebností na částech výše uvedených pozemků v společnosti Retail invest a. s. Úhrada za zřízení
věcného břemene – služebnosti byla stanovena v souladu s výše citovaným usnesením ve výši Kč 1.500,- (slovy: Jedentisícpětset korun českých) včetně DPH.
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