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Nabytí pozemku - Asental Land, s.r.o.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
nabýt z vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., IČ 277 69 143, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, do majetku statutárního města Karviné pozemek p. č. 1910/1 o výměře 239 m 2 v katastrálním
území Louky nad Olší, obec Karviná, za kupní cenu ve výši Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m2
pozemku, tj. celkem za Kč 11.950,-- (slovy: Jedenácttisícdevětsetpadesát korun českých), a uzavřít za tímto
účelem Kupní smlouvu číslo MMK/SML/403/2017 ve znění, které je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.
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Důvodová zpráva
Nabytí pozemku – Asental Land, s.r.o.
Statutární město Karviná na základě podnětu občanů městské části Karviná-Louky připravuje v současné době
realizaci stavby pod názvem „Úprava příkopu ul. Podjedlí v Karviné-Loukách“ (dále též jen „stavba“). Účelem
uvedené stavby, v rámci které bude provedeno zatrubnění stávajícího příkopu, je zajištění bezproblémového
odtoku dešťových vod v dotčeném území.
Připravovanou stavbou dojde k zásahu pozemků jiných vlastníků, a to části pozemku p. č. 1908 (orná půda)
v rozsahu cca 65 m2 a části pozemku p. č. 1910/1 (ostatní plocha) v rozsahu cca 37 m2, oba v katastrálním území
Louky nad Olší, obec Karviná, jak je vyznačeno v příloze č. 1 k důvodové zprávě. Za účelem realizace stavby byli
vlastníci těchto pozemků seznámeni se záměrem a osloveni s návrhem majetkoprávního vypořádání.
Vlastník pozemku p. č. 1908 v katastrálním území Louky nad Olší písemně vyjádřil souhlas s odkoupením části
pozemku dotčené stavbou do majetku statutárního města Karviné za cenu v daném místě a čase obvyklou.
K projednání tohoto výkupu v orgánech města bude připraven samostatný materiál po provedení geometrického
zaměření pro rozdělení pozemku.
Vlastníkem pozemku p. č. 1910/1 v katastrálním území Louky nad Olší je společnost Asental Land, s.r.o.,
IČ 277 69 143, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Společnost Asental Land, s.r.o.
v návaznosti na žádost o sdělení akceptovatelného způsobu majetkoprávního vypořádání pozemku uvedla, že
souhlasí s prodejem, a to celého pozemku p. č. 1910/1 o výměře 239 m2 v katastrálním území Louky nad Olší do
vlastnictví statutárního města Karviné za kupní cenu ve výši Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m2
pozemku, tj. celkem za Kč 11.950,-- (slovy: Jedenácttisícdevětsetpadesát korun českých). Uvedený vlastník
požaduje prodej celého pozemku s odůvodněním nehospodárnosti v případě vynaložení nákladů potřebných pro
rozdělení pozemku.
Dle písemného vyjádření odborného znalce po prověření celkové situace a s ohledem na existující podklady lze
stanovit kupní cenu pro koupi obou pozemků, tj. p. č. 1908 i p. č. 1910/1 v katastrálním území Louky nad Olší, ve
výši Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m 2 pozemku.
Vlastnické právo k pozemku p. č. 1910/1 v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná, není omezeno
žádnými věcnými břemeny, zástavními právy ani jinými omezeními zapsanými v katastru nemovitostí katastrálního
úřadu.
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné za účelem majetkoprávního vypořádání nemovitosti dotčené
stavbou pod názvem „Úprava příkopu ul. Podjedlí v Karviné-Loukách“ doporučuje rozhodnout nabýt z vlastnictví
společnosti Asental Land, s.r.o., IČ 277 69 143, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
do majetku statutárního města Karviné pozemek p. č. 1910/1 o výměře 239 m 2 v katastrálním území Louky nad
Olší, obec Karviná, za kupní cenu ve výši Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za
Kč 11.950,-- (slovy: Jedenácttisícdevětsetpadesát korun českých), a uzavřít za tímto účelem Kupní smlouvu číslo
MMK/SML/403/2017 ve znění, které je přílohou č. 1 k usnesení.
Komise majetková a bytová na svém zasedání konaném dne 26.04.2017 rovněž doporučila za účelem
majetkoprávního vypořádání nemovitosti dotčené stavbou, jejímž investorem je statutární město Karviná,
rozhodnout nabýt do majetku statutárního města Karviné z vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o.,
IČ 277 69 143, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, pozemek p. č. 1910/1 o výměře
239 m2 v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná, za kupní cenu ve výši Kč 50,-- (slovy: Padesát korun
českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za Kč 11.950,-- (slovy: Jedenácttisícdevětsetpadesát korun českých).
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Vyznačení částí pozemků dotčených stavbou pod názvem „Úprava příkopu ul. Podjedlí v Karviné-Loukách“
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