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Materiál pro 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 13.06.2017

Převod pozemku - SV Kpt. Jaroše
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
převést do vlastnictví Společenství vlastníků Kpt. Jaroše 2171 Karviná-Mizerov, IČ 031 34 075, se sídlem Kpt.
Jaroše 2171/9, Mizerov, 734 01 Karviná, pozemek p. č. 4356 o výměře 1 m 2 v katastrálním území Karviná-město,
obec Karviná, který vznikl dle geometrického zaměření oddělením z původního pozemku p. č. 1624/136 v
katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je vyznačeno v geometrickém plánu číslo 5586-34/2017,
včetně součástí a příslušenství za celkovou kupní cenu s DPH ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) a
uzavřít za tímto účelem Kupní smlouvu číslo MMK/SML/572/2017 ve znění, které je přílohou č. 1 k tomuto
usnesení, a jejíž přílohou a nedílnou součástí je geometrický plán číslo 5586-34/2017.
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Důvodová zpráva
Převod pozemku – Společenství vlastníků Kpt. Jaroše 2171 Karviná-Mizerov
Statutární město Karviná má ve vlastnictví pozemek p. č. 1624/136, ostatní plocha, o celkové výměře 31.940 m2
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Uvedený pozemek tvoří veřejné prostranství mezi bytovými
domy na ul. Kpt. Jaroše, Čajkovského, Stavbařů a Na Kopci v Karviné-Mizerově.
Vlastnické právo k pozemku p. č. 1624/136 v katastrálním území Karviná-město je omezeno věcnými břemeny
evidovanými ve prospěch vlastníků inženýrských sítí.
Společenství vlastníků Kpt. Jaroše 2171 Karviná-Mizerov, IČ 031 34 075, se sídlem Kpt. Jaroše 2171/9, Mizerov,
734 01 Karviná (dále též jen „Společenství vlastníků“), realizovalo rekonstrukci domu č. p. 2171 postaveného na
pozemku p. č. 1624/183 v katastrálním území Karviná-město. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno nové zádveří
domu, které částečně zasahuje na pozemek p. č. 1624/136 v katastrálním území Karviná-město, jak je vyznačeno
v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k důvodové zprávě. Za účelem provedení přístavby zádveří domu
byla mezi statutárním městem Karviná jako vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků jako stavebníkem
uzavřena v roce 2015 Smlouva o právu provést stavbu.
Stavba byla dokončena a dotčená část pozemku p. č. 1624/136 v katastrálním území Karviná-město byla na
základě geometrického zaměření nově označena jako pozemek p. č. 4356 o výměře 1 m2, a to v geometrickém
plánu číslo 5586-34/2017. Citovaný geometrický plán tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy číslo
MMK/SML/572/2017, která je přílohou č. 1 k usnesení.
Za účelem majetkoprávního vypořádání požádalo Společenství vlastníků o prodej nově zaměřeného pozemku
p. č. 4356 v katastrálním území Karviná-město do svého vlastnictví za kupní cenu celkem včetně DPH ve výši
Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých).
Vzhledem k velikosti pozemku, který je předmětem výše uvedené žádosti, a také s přihlédnutím k dalším výdajům
spojeným s převodem (za vyhotovení geometrického plánu, za provedení vkladu práva do katastru nemovitostí) by
nebylo ekonomické vynaložení nákladů na vypracování znaleckého posudku pro stanovení obvyklé ceny pozemku.
Z tohoto důvodu byl návrh kupní ceny konzultován s odborným znalcem. Dle písemného vyjádření znalce
nabídková cena ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku plně odpovídá obvyklé ceně této
nemovitosti.
Oznámení o zveřejnění záměru prodat výše specifikovanou část pozemku p. č. 1624/136 v katastrálním území
Karviná-město bylo zveřejněno na úřední desce v době od 30.01.2017 do 15.02.2017.
Vyjádření odborů Magistrátu města Karviné:
Odbor rozvoje k využití pozemku p. č. 1624/136 v katastrálním území Karviná-město uvádí – podle Územního
plánu obce Karviná včetně jeho změn č. 1-10 a č. 13-14 se dotčená část uvedeného pozemku nachází
v zastavěném území, v zóně hromadného bydlení (U-BH), ve stabilizované ploše obytné zástavby vícebytových tří
až pětipodlažních domů. Na předmětné části pozemku není navržená žádná veřejně prospěšná stavba.
Odbor majetkový za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku z důvodu umístění stavby jiného vlastníka
doporučuje rozhodnout převést do vlastnictví Společenství vlastníků Kpt. Jaroše 2171 Karviná-Mizerov,
IČ 031 34 075, se sídlem Kpt. Jaroše 2171/9, Mizerov, 734 01 Karviná, pozemek p. č. 4356 o výměře 1 m 2
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, který vznikl dle geometrického zaměření oddělením
z původního pozemku p. č. 1624/136 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je vyznačeno
v geometrickém plánu číslo 5586-34/2017, včetně součástí a příslušenství za celkovou kupní cenu s DPH ve výši
Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) a uzavřít za tímto účelem Kupní smlouvu číslo MMK/SML/572/2017 ve
znění, které je přílohou č. 1 k usnesení, a jejíž přílohou a nedílnou součástí je geometrický plán číslo 5586-34/2017.
Komise majetková a bytová na svém zasedání dne 22.03.2017 doporučila rozhodnout převést do vlastnictví
Společenství vlastníků Kpt. Jaroše 2171 Karviná-Mizerov, IČ 031 34 075, se sídlem Kpt. Jaroše 2171/9, Mizerov,
734 01 Karviná, část pozemku p. č. 1624/136 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu
s DPH ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku s tím, že označení včetně výměry
převáděného pozemku bude specifikováno na základě geometrického zaměření vyhotoveného na náklady
kupujícího.
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