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Důvodová zpráva
Nabytí bývalé Polské základní školy v Karviné-Novém Městě
Zastupitelstvo města Karviné na základě žádosti Slezské univerzity v Opavě svým usnesením č. 1106
ze dne 12.09.2006 rozhodlo darovat budovu č.p. 1112 v Karviné-Novém Městě (bývalá Polská základní
škola, dále jen bývalá PZŠ) včetně pozemků p.č. 3261 a p.č. 3262, oba v kat. území Karviná-město,
obec Karviná do vlastnictví Slezské univerzity v Opavě. Darovací smlouva byla uzavřena dne
09.04.2008.
S ohledem na skutečnost, že je tento nemovitý majetek pro Slezskou univerzitu v Opavě a její Obchodně
podnikatelskou fakultu v Karviné nepotřebný, nabídla Slezská univerzita v Opavě zpětný bezúplatný
převod na statutární město Karviná. V případě, že statutární město Karviná odmítne tento bezúplatný
převod, bude celý areál odprodán.
Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 581 ze dne 25.04.2017 rozhodlo, že je záměrem nabýt
z vlastnictví Slezské univerzity v Opavě, IČ 47813059, se sídlem Na rybníčku 1, Opava, PSČ 746 01,
do vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 3262 o výměře 2.085 m2 včetně budovy č. p.
1112 v Karviné-Novém Městě, která je součástí tohoto pozemku a dále pozemek p. č. 3261 o výměře
13.982 m2, oba v kat. území Karviná-město, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství.
V případě převodu uvedených nemovitostí na statutární město Karviná formou daru je dle vyjádření
Odboru ekonomického město osvobozeno od úhrady daně z nabytí (daň z příjmu právnických osob).
V současné době Slezská univerzita v Opavě pronajímá uvedený areál, a to: Střední odborné škole
managementu a práva s.r.o., České republice - Úřadu práce České republiky, společnosti PODA a.s.,
Řecké obci Karviná a Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné. Platnost nájemní
smlouvy končí Úřadu práce ČR k 31.05.2017, Střední odborné škole managementu a práva s.r.o.,
Řecké obci Karviná a Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné k 31.07.2017 a
spol. PODA a.s. má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.
Podle platného územního plánu je budova včetně přilehlého pozemku zařazena do zóny občanské
vybavenosti U-O, do stávající plochy občanské vybavenosti s popisem včetně objektů – zařízení
školství, pro děti a mládež a pouze k tomuto účelu mohou být dnes využity. Podle návrhu nového
územního plánu je budova včetně přilehlého pozemku zařazena do stabilizované plochy OV – plocha
občanského vybavení – veřejná vybavenost, která je definována v návrhu územního plánu následně:
Stavby a zařízení občanského vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako součást
veřejné infrastruktury zcela nebo částečně podporovány státem, nebo samosprávou na úrovni obce,
kraje (např. - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, pro zdravotní služby, sociální služby a péči o
rodiny, pro kulturu, veřejnou správu, ochranu a bezpečnost obyvatelstva).
V případě převodu nemovitostí na město lze tyto využít pro účely pronájmu jak stávajícím nájemců tak
dalším případným zájemcům.
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné doporučuje rozhodnout nabýt z vlastnictví Slezské
univerzity v Opavě, IČ 47813059, se sídlem Na rybníčku 1, Opava, PSČ 746 01, formou daru do
vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 3262 o výměře 2085 m2 včetně budovy č. p. 1112
v Karviné-Novém Městě, která je součástí tohoto pozemku a dále pozemek p. č. 3261 o výměře 13982
m2, oba v kat. území Karviná-město, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství, a to na
základě Darovací smlouvy, která je přílohou č. 1 usnesení.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Mgr. Marek Urbiš, advokát
747 05 Opava, Partyzánská 18
tel. fax : 553 733 354, mobil: 732 874 212, e-mail: ak.urbis@centrum.cz
zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK Praha pod ev. č. 9176, IČ: 66250358

DAROVACÍ SMLOUVA
kterou dole uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu dle svého prohlášení plně k právním
úkonům způsobilí:

1.

Slezská univerzita v Opavě, IČ 478 13 059
se sídlem Opava, Předměstí, Na Rybníčku 626/1
zastoupena doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem
jako dárce na straně jedné

2.

Statutární město Karviná, IČ 002 97 534
se sídlem Karviná, Fryštát, Fryštátská 72/1
zastoupeno Tomášem Hanzelem, primátorem
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 14.12.2016
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města
Karviné
jako obdarovaný na straně druhé
takto:
I.
Úvodní ustanovení

1.1.

Dárce Slezská univerzita v Opavě prohlašuje, že je na základě darovací smlouvy ze dne
9.4.2008 vložené do katastru nemovitostí rozhodnutím č.j. V-1882/2008-803 s právními
účinky vkladu ke dni 25.4.2008 výlučným vlastníkem pozemku p.č. 3261 ostatní plocha
a pozemku p.č. 3262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1112
obč. vyb. stojící v části obce Nové Město, to vše v k.ú. Karviná - město.

1.2.

Vlastnické právo dárce k uvedeným pozemkům je zapsáno u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná na LV č. 4701 pro obec Karviná
a k.ú. Karviná-město.

1.3.

Všechny shora uvedené pozemky jsou dále pro účely této smlouvy označovány také
jako „Předmět převodu“.
II.
Předmět daru

2.1.

Dárce Slezská univerzita v Opavě daruje touto smlouvou obdarovanému Statutárnímu
městu Karviná Předmět převodu specifikovaný a popsaný v čl. I. této darovací smlouvy,
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se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, a to do výlučného vlastnictví obdarovaného
Statutárního města Karviná a obdarovaný Statutární město Karviná tento dar do svého
výlučného vlastnictví přijímá.
III.
Prohlášení smluvních stran
3.1.

Dárce Slezská univerzita v Opavě prohlašuje, že na Předmětu převodu uvedeném a
specifikovaném v čl. I. této smlouvy neváznou žádná břemena, zástavní práva, dluhy
ani jiné právní vady, a to s výjimkou:


3.2.

věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p. č. 3262 zastavěná plocha a nádvoří,
zřízeného dne 14. 7 .1997 podle Smlouvy o věcném břemeni vložené do katastru
nemovitostí rozhodnutím č.j. V3 1463/1997 (zapsáno v části B LV č. 4701 pro
k.ú. Karviná-město),
 věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p. č. 3262 zastavěná plocha a nádvoří,
zřízeného dne 18. 6. 1997 podle Smlouvy o věcném břemeni vložené do katastru
nemovitostí rozhodnutím č.j.V3 1254/1997 (zapsáno v části B LV č. 4701 pro
k.ú. Karviná-město),
 věcného břemene umístění a provozování pozemního vedení komunikační sítě a
práva chůze a jízdy za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav, případné
rekonstrukce a odstranění vedení komunikační sítě ve prospěch společnosti PODA
a.s., IČ 258 16 179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102 podle
Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 15.7.2014 vložené do katastru
nemovitostí s právními účinky ke dni 31.7.2014 rozhodnutím č.j. V-4816/2014-803
(zapsáno v části C LV č. 4701 pro k.ú. Karviná-město),
 věcného břemene, kterému odpovídá právo umístit a provozovat rozvodné tepelné
zařízení a právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou,
opravami, změnami, odstraňováním havárií a likvidací rozvodného tepelného
zařízení (k části pozemku dle GP 4067-684/2007) ve prospěch společnosti
Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), IČ: 45193410, se
sídlem 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7 podle Smlouvy o zřízení
věcného břemene ze dne 3.11.2008 vložené do katastru nemovitostí s právními
účinky ke dni 14. 11. 2008 rozhodnutím č.j. V-5436-2008-803 (zapsáno v části C
LV č. 4701 pro k.ú. Karviná-město),
 nájemního práva k části Předmětu převodu ve prospěch nájemce společnosti PODA
a.s., IČ 258 16 179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102
zřízeného Smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 17. 5. 2012, která je
přílohou č. 2 této Smlouvy.
Obdarovaný prohlašuje, že si Předmět převodu před podpisem této darovací smlouvy
prohlédl, je mu dostatečně znám právní a faktický stav Předmětu převodu převáděného
touto darovací smlouvou a vůči tomuto stavu nemá žádných výhrad ani námitek.
IV.
Předání předmětu převodu

4.1.

Dárce se zavazuje Předmět převodu Obdarovanému předat ke dni 1. 8. 2017 a
Obdarovaný se zavazuje v tento den Předmět převodu převzít.
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V.
Převod vlastnického práva
5.1.

Obdarovaný nabude vlastnictví k Předmětu převodu vkladem do katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, Katastrálního pracoviště v Karviné.
Do té doby jsou oba účastníci smlouvy svými smluvními projevy vázáni.

5.2.

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se zavazuje podat
neprodleně po oboustranném podpisu této darovací smlouvy Obdarovaný.
VI.
Osvědčující doložka

6.1.

Souhlas zastupitelstva města Karviná s bezúplatným nabytím nemovitostí podle této
darovací smlouvy byl dán usnesením Zastupitelstva města Karviná z .............. zasedání
ze dne ............. pod usnesením č. .............

6.2.

Obdarovaný tedy prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky platnosti právního
jednání obce ve smyslu zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
VII.
Předchozí souhlas správní rady

7.1.

Dárce prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zák.č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách v platném znění správní rada veřejné vysoké školy vydala dne 24. 4. 2017
v bodě č. 5 usnesení ze svého 44. zasedání předchozí písemný souhlas k právnímu
jednání, kterým Dárce jako vysoká škola převádí vlastnické právo k nemovitým věcem
podle této darovací smlouvy.
VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly zcela svobodně, bez jakéhokoliv
nátlaku, s obsahem smlouvy souhlasí a jako správnou ji podepisují.

8.2.

Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí
Obdarovaný.

8.3.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, a to po jednom vyhotovení pro
každého účastníka této smlouvy a jedno vyhotovení je určeno pro potřebu vkladu práva
podle této smlouvy u příslušného správního orgánu.

Příloha č. 1 Seznam zhodnocení budovy č.p. 1112
Příloha č. 2 Smlouva o nájmu nebytových prostor – PODA a.s.
V Opavě dne

V Karviné dne

…………………………………................
Slezská univerzita v Opavě
doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem

……………………………………
Statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
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Příloha č. 2
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Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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