doplnění programu č. 7
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál�ZM
MRZ/11495/2017

Poř. číslo

Odbor majetkový
oddělení bytové
Hamrlová Renata JUDr. (Vedoucí oddělení)

Materiál pro 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 25.04.2017

Převod domu č. p. 2937 - 2939, ulice Mendelova, Karviná-Hranice
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
převést nemovitosti - pozemek parc. č. 2715/41, zastavěná plocha o výměře 217 m2, jehož součástí je dům č. p.
2937, pozemek parc. č. 2715/40, zastavěná plocha o výměře 211 m2, jehož součástí je dům č. p. 2938, pozemek
parc. č. 2715/39, zastavěná plocha o výměře 209 m2, jehož součástí je dům č. p. 2939, pozemky parc. č.
2715/551, 2715/552, 2715/554 a 2715/553 (vše ostatní plocha), vše katastrální území Karviná-město, část obce
Hranice, obec Karviná, Bytovému družstvu Mendelka, se sídlem Mendelova 2938/3, Hranice, 733 01 Karviná, IČ
057 84 000, za cenu Kč 29.334.900,-- (slovy: Dvacetdevětmiliónůtřistatřicetčtyřitisícedevětset korun českých) a
uzavřít za tím účelem s Bytovým družstvem Mendelka, se sídlem Mendelova 2938/3, Hranice, 733 01 Karviná, IČ
057 84 000, kupní smlouvu MMK/SML/324/2017 ve znění přílohy 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 pozdjěších
předpisů,
rozhodlo
že v případě prodeje pozemku parc. č. 2715/41, zastavěná plocha o výměře 217 m2, jehož součástí je dům č. p.
2937, pozemku parc. č. 2715/40, zastavěná plocha o výměře 211 m2, jehož součástí je dům č. p. 2938, pozemku
parc. č. 2715/39, zastavěná plocha o výměře 209 m2, jehož součástí je dům č. p. 2939 a pozemků parc. č.
2715/551, 2715/552, 2715/554 a 2715/553 (vše ostatní plocha), vše katastrální území Karviná-město, část obce
Hranice, obec Karviná, Bytovému družstvu Mendelka, se sídlem Mendelova 2938/3, Hranice, 733 01 Karviná, IČ
057 84 000, není plátcem daně z nabytí nemovitých věcí dle ust. § 1 odst. 1 zákonného opatření senátu č.
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, nabyvatel vlastnických práv, nýbrž v rámci zachování autentických
podmínek privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Karviné je plátcem této daně prodávající.
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
poskytnout Bytovému družstvu Mendelka, se sídlem Mendelova 2938/3, Hranice, 733 01 Karviná, IČ 057 84 000, v
souvislosti s prodejem pozemku parc. č. 2715/41, zastavěná plocha o výměře 217 m2, jehož součástí je dům č. p.
2937, pozemku parc. č. 2715/40, zastavěná plocha o výměře 211 m2, jehož součástí je dům č. p. 2938, pozemku
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parc. č. 2715/39, zastavěná plocha o výměře 209 m2, jehož součástí je dům č. p. 2939 a pozemků parc. č.
2715/551, 2715/552, 2715/554 a 2715/553 (vše ostatní plocha), vše katastrální území Karviná-město, část obce
Hranice, obec Karviná, veřejnou podporu de minimis ve výši Kč 2.838.496,-- (slovy:
Dvamiliónyosmsettřicetosmtisícčtyřistadevadesátšest korun českých) . Tato částka se skládá ze dvou položek, a to
rozdílu mezi kupní cenou smluvní (Kč 29.334.900,--) a cenou obvyklou zjištěnou znaleckým posudkem ( Kč
31.000.000,--) , tj. Kč 1.665.100,-- a náklady na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny ,
tj. Kč 1.173.396,--.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-19-OM-převod 2937-2939-DZ.pdf
ZM-19-OM-převod 2937-2939-1U.pdf

Datum: 20.04.2017

Datum: 20.04.2017

JUDr. Renata
Hamrlová

Ing. Blanka
Rychla
Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení

Datum: 20.04.2017

Datum: 20.04.2017

Ing. Helena
Bogoczová, MPA

Ing. Miroslav
Hajdušík

Vedoucí odboru

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál
Složka
Složka Archivního úložiště:
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Důvodová zpráva
Převod domu č. p. 2937-2939, ulice Mendelova, Karviná-Hranice
Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 10. 09. 2015 ve znění usnesení č. 410 ze dne
14. 06. 2016 bylo rozhodnuto prodat v rámci privatizace bytového fondu v majetku statutárního města
Karviná nemovitost


dům č.p. 2937, č.p. 2938 a č.p. 2939,ulice Mendelova, Karviná-Hranice, které jsou součástí
pozemků parc. č. 2715/41, 2715/40 a 2715/39, katastrální území Karviná-město, obec Karviná
(93 bytů)

a to v souladu s Podmínkami privatizace bytového fondu (dále v textu jen Podmínky), které byly přílohou
č. 1 předmětného usnesení. Součástí prodeje jsou i nově vzniklé pozemky parc. č. 2715/551, 2715/552,
2715/554 a 2715/553 ( vše ostatní plocha), kat. území Karviná-město.
V předmětném domě se konala ustavující schůze v lednu 2017 a zakládajícími členy Bytového družstva
Mendelka se stala 1/3 stávajících nájemců daného domu. Bytové družstvo Mendelka (dále v textu jen
BD) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5408, se
sídlem Mendelova 2938/3, Hranice, 733 01 Karviná, IČ 057 84 000, požádalo dne 30. 03. 2017 o prodej
předmětného domu včetně příslušných pozemků. V souladu s Podmínkami složilo BD jistinu ve výši Kč
497.000,00 na účet města Karviné.
Kupní cena pro bytové družstvo činí v souladu s Podmínkami Kč 29.334.900,00. Kupní smlouva tvoří
přílohu č. 1 k usnesení.
V souladu s Podmínkami byl pro účel vyčíslení veřejné podpory zpracován znalecký posudek číslo
4398-007/2017 ze dne 17. 03. 2017 o ceně obvyklé, který vypracoval znalec Ing. Ivo Klus. Cena obvyklá
dle tohoto posudku činí za předmět prodeje Kč 31.000.000,00. Rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou
smluvní činí Kč 1.665.100,00 a je jednou z částí poskytované veřejné podpory BD. V rámci zachování
autentických podmínek celého průběhu privatizace z majetku města, je doporučeno, aby poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí nebyl dle ust. § 1 odst. 1 zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o
dani z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnických práv, tj. BD, nýbrž prodávající, tj. statutární město
Karviná. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je dle citovaného zákona nabyvatel s účinností od
01. 11. 2016. Ze smluvní ceny Kč 29.334.900,00 představuje daň z nabytí nemovitých věcí částku Kč
1.173.396,00 (4 % z ceny smluvní). Tato částka je další součástí poskytnuté veřejné podpory.
Celkově poskytovaná veřejná podpora de minimis pro BD tedy činí:
rozdíl mezi smluvní cenou a cenou obvyklou
1.665.100,00Kč
náklady daně z nabytí nemovitých věcí (4%)
1.173.396,00 Kč
Celkem:
2.838.496,00Kč
K poskytnutí veřejné podpory přistupuje statutární město Karviná z důvodu zachování stejných
podmínek procesu privatizace bytového fondu jako v minulých letech, zejména v letech 2008-2011, kdy
probíhala masová privatizace bytového fondu v majetku SMK, dále pak v letech 2015 a následujících,
kdy byly a jsou privatizovány jednotky v domech se zástavními právy (domy, kde byly realizovány půdní
vestavby a střešní nástavby). Takto došlo k privatizaci cca 6 770 bytů. Z toho důvodu zůstává vzorec
výpočtu smluvní ceny shodný se vzorcem výpočtu smluvních cen z let minulých. Základní cenou
zůstává částka 2.000,00 Kč /m2 celkové podlahové plochy bytu, realizované opravy, investice a
modernizace v bytech a nebytových prostorech za období od 01. 01. 2006 do doby prodeje, realizované
opravy, investice a modernizace na společných částech daného domu za období od 01. 01. 2006 do
doby prodeje, dále cena pozemku 100,00 Kč/m 2 a cena za nebytový prostor sloužící podnikání pro
stávající nájemce činí 15ti násobek ročního nájmu. Pokud se týče daně z nabytí nemovitých věcí, tuto
do 31. 10. 2016 hradil prodávající, s účinností od 01. 11. 2016 v souladu se zákonným opatřením
senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nemovitých věcí je poplatníkem této daně nabyvatel. Aby zůstaly i
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v této oblasti zachovány podmínky privatizace let předešlých, je doporučeno, aby předmětnou daň
uhradil prodávající, tj. město Karviná.
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byl záměr
převést dům č. p. 2937, č. p. 2938 a č. p. 2939 včetně pozemků parc. č. 2715/41, 2715/40 a 2715/39
(zastavěná plocha a nádvoří ), pozemky parc. č. 2715/551, 2715/552, 2715/554 a 2715/553 ( vše
ostatní plocha) zveřejněn na úřední desce od 06. 04. 2017 do 25. 04. 2017.
Propočet smluvních cen provedla obchodní společnost BYTservis-služby, spol. s r.o.
Stanovisko Odboru majetkového:
Odbor majetkový doporučuje
-

-

převést pozemek parc. č. 2715/41 , jehož součástí je dům č. p. 2937, pozemek parc. č. 2715/40,
jehož součástí je dům č. p. 2938, pozemek parc. č. 2715/39, jehož součástí je dům č. p. 2939,
pozemky parc. parc. č. 2715/551, parc. č. 2 715/552 , parc. č. 2715/554 a parc. č. 2715/553
( vše ostatní plocha) , ulice Mendelova, Karviná-Hranice, vše katastrální území Karviná-město
Bytovému družstvu Mendelka za smluvní cenu Kč 29.334.900,00;
poskytnout Bytovému družstvu Mendelka veřejnou podporu de minimis ve výši Kč
2.838.496,00;
aby plátcem daně z nabytí nemovitých věcí byl prodávající, nikoliv kupující jak ukládá § 1 odst.
1 zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
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