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Nabytí pozemků - Amalie Spadijer
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 Amalie Spadijer,
bytem
zastoupené na základě plné moci ze dne 29.07.2016 panem Otto
Surowkou,
bytem
pozemky p. č.
zahrada, o výměře 280 m 2, p. č.
zahrada, o výměře 271 m a p. č.
orná půda, o výměře
1903 m 2, vše včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Darkov, obec Karviná, za kupní cenu
odpovídající obvyklé ceně uvedených nemovitostí stanovené na základě znaleckého posudku č. 2016/318 ze dne
05.10.2016 vypracovaného znalcem Ing. Pavlem Krämerem ve výši celkem Kč 231.040,-- (slovy:
Dvěstětřicetjedentisícčtyřicet korun českých) a uzavřít za tímto účelem Kupní smlouvu číslo MMK/SML/1409/2016,
která je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne
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1
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Důvodová zpráva
Nabytí pozemků – Amalie Spadijer
Statutární město Karviná za účelem podpory realizace veřejně prospěšné stavby pod názvem Silnice I/67 Karviná
– obchvat (dále též jen „stavba“) spolupracuje při přípravě stavby s investorem – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
V rámci této spolupráce zajišťuje výkupy tzv. zbytkových pozemků od vlastníků. Předmětné pozemky vznikly
oddělením po provedení geometrického zaměření trasy stavby a poněvadž se tak pro jednotlivé vlastníky staly
špatně přístupnými a se ztíženým využitím, požádali vlastníci o odkoupení těchto pozemků do majetku města.
Výkupy uvedených zbytkových pozemků byly dosud realizovány v osmi případech, přičemž předmětem výkupů
v těchto samostatných případech je i více pozemků od několika spoluvlastníků. Čtyři další výkupy již také byly
schváleny Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 452 ze dne 13.09.2016, avšak zatím k jejich realizaci
z různých důvodů nedošlo (např. z důvodu úmrtí jednoho z vlastníků, onemocnění vlastníka, vyřizování rozhodnutí
o určení opatrovníka).
O odkoupení zbytkových pozemků do vlastnictví statutárního města Karviné požádala rovněž paní Amalie Spadijer,
nar.
bytem
kterou na základě plné
moci ze dne 29.07.2016 zastupuje pan Otto Surowka,
bytem
S ohledem na bydliště majitelky pozemků mimo území České republiky nemohla být žádost
dosud projednána z důvodu nezbytného vyřízení platného zplnomocnění k zastupování.
Předmětem žádosti paní Spadijer jsou pozemky p. č.
zahrada, o výměře 280 m2, p. č.
zahrada,
2
2
o výměře 271 m a p. č.
orná půda, o výměře 1.903 m , vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná.
Situování pozemků je znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k důvodové zprávě.
Obvyklá cena výše uvedených pozemků byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 2016/318
vyhotoveného znalcem Ing. Pavlem Krämerem dne 05.10.2016 ve výši celkem Kč 231.040,-- (slovy:
Dvěstětřicetjedentisícčtyřicet korun českých), tj. cca Kč 94,-- (slovy: Devadesátčtyři korun českých) za 1 m2
pozemku.
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné v zájmu podpory realizace stavby Silnice I/67 Karviná – obchvat
doporučuje rozhodnout nabýt od paní Amalie Spadijer, zastoupené na základě plné moci ze dne 29.07.2016 panem
Otto Surowkou, do vlastnictví statutárního města Karviné pozemky p. č.
p. č.
/ a p.
vše
včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Darkov, obec Karviná, za kupní cenu odpovídající obvyklé
ceně uvedených nemovitostí stanovené na základě znaleckého posudku ve výši celkem Kč 231.040,-- (slovy:
Dvěstětřicetjedentisícčtyřicet korun českých) a uzavřít za tímto účelem Kupní smlouvu číslo MMK/SML/1409/2016,
která je přílohou č. 1 k usnesení.
Komise majetková a bytová na svém zasedání dne 07.12.2016 rovněž doporučila rozhodnout nabýt od paní
Amalie Spadijer do vlastnictví statutárního města Karviné pozemky p. č.
p. č.
a p. č.
vše
v katastrálním území Darkov, obec Karviná, za kupní cenu odpovídající obvyklé ceně uvedených pozemků
stanovené na základě znaleckého posudku ve výši celkem Kč 231.040,-- (slovy: Dvěstětřicetjedentisícčtyřicet korun
českých).
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