STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál�ZM
MRZ/12236/2017

Poř. číslo

Odbor majetkový
oddělení majetkoprávní
Kubušová Šárka

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 05.12.2017

Převod jednotek v budově č. p. 2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec Karviná, a
částí pozemku p. č. 1699/5 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná
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 MUDr. Františku Kalinovi, nar.
bytem
/
jednotku č.
v budově č. p.
ulice
část obce
obec Karviná, která je součástí
pozemku p. č.
/ a pozemek p. č.
ostatní plocha, o výměře 729 m2, který vznikl oddělením z
původního pozemku p. č.
/ jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 5372-132/2015, včetně součástí a
příslušenství, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem Kč 500.000,-- (slovy:
Pětsettisíc korun českých) a poskytnout kupujícímu podporu de minimis ve výši Kč 1.318.700,-- (slovy:
Jedenmiliontřistaosmnácttisícsedmset korun českých) a za tímto účelem uzavřít Kupní smlouvu o převodu jednotky
a pozemku č. MMK/SML/1513/2017, která je přílohou č. 1 k tomuto usnesení a jejíž přílohou č. 1 je geometrický
plán č. 5372-132/2015.
Důvodem převodu za nižší kupní cenu v porovnání s cenou předmětných nemovitostí v místě a čase obvyklou
stanovenou odborným odhadem znalce je skutečnost, že MUDr. František Kalina je dlouhodobým nájemcem, který
dotčené nemovitosti, jež jsou předmětem převodu, řadu let užívá k provozování ordinace, v níž poskytuje základní
lékařskou péči v oboru všeobecného praktického lékařství, přičemž je držitelem licence ČLK v interních oborech,
což je stupeň odbornosti požadovaný k výkonu funkce primáře oddělení. V této souvislosti je zohledněna zejména
skutečnost, že u obou uvedených odborností se, a to zejména v našem regionu, stále zhoršuje již setrvávající
nedostatek lékařů. Převod nemovitostí umožní kupujícímu bez obav investovat do vybavení vlastní jednotky a
nových technologií, čímž bude garantován bezproblémový převod této jednotky - ordinace na lékaře v další
generaci. Tak bude zajištěno jejich působení a tedy především poskytování příslušné péče občanům na území
města rovněž v budoucnosti.
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
převést do vlastnictví MUDr. Jaromíru Kukuczovi, nar.
bytem
jednotku č.
/ v budově č. p.
ulice
část obce
obec Karviná, která je
součástí pozemku p. č.
/ a pozemek p. č.
ostatní plocha, o výměře 706 m 2, který vznikl oddělením
z původního pozemku p. č.
jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 5372-132/2015, včetně součástí a
příslušenství, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem Kč 600.000,-- (slovy:
Šestsettisíc korun českých) a poskytnout kupujícímu podporu de minimis ve výši Kč 1.011.800,-- (slovy:
Jedenmilionjedenácttisícosmset korun českých) a za tímto účelem uzavřít Kupní smlouvu o převodu jednotky a
pozemku č. MMK/SML/1512/2017, která je přílohou č. 2 k tomuto usnesení a jejíž přílohou č. 1 je geometrický plán
č. 5372-132/2015.
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Důvodem převodu za nižší kupní cenu v porovnání s cenou předmětných nemovitostí v místě a čase obvyklou
stanovenou odborným odhadem znalce je skutečnost, že MUDr. Jaromír Kukucz je dlouhodobým nájemcem, který
dotčené nemovitosti, jež jsou předmětem převodu, řadu let užívá k provozování ordinace, v níž poskytuje základní
lékařskou péči v oboru všeobecného praktického lékařství, přičemž je držitelem licence ČLK v oboru vnitřního
lékařství, což je stupeň odbornosti požadovaný k výkonu funkce primáře oddělení. V této souvislosti je zohledněna
zejména skutečnost, že u obou uvedených odborností se, a to zejména v našem regionu, stále zhoršuje již
setrvávající nedostatek lékařů. Převod nemovitostí umožní kupujícímu bez obav investovat do vybavení vlastní
jednotky a nových technologií, čímž bude garantován bezproblémový převod této jednotky - ordinace na lékaře v
další generaci. Tak bude zajištěno jejich působení a tedy především poskytování příslušné péče občanům na
území města rovněž v budoucnosti.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC

1

2

3

4

Příloha

Název
ZM-23-OM-Převod jednotek v budově č. p.
2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec
Karviná, a částí pozemku p. č. 1699-5 v k. ú.
Karviná-město, obec Karviná-DZ.pdf
ZM-23-OM-Převod jednotek v budově č. p.
2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec
Karviná, a částí pozemku p. č. 1699-5 v k. ú.
Karviná-město, obec Karviná-1U.pdf
ZM-23-OM-Převod jednotek v budově č. p.
2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec
Karviná, a částí pozemku p. č. 1699-5 v k. ú.
Karviná-město, obec Karviná-2U.pdf
ZM-23-OM-Převod jednotek v budově č. p.
2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec
Karviná, a částí pozemku p. č. 1699-5 v k. ú.
Karviná-město, obec Karviná-1D.pdf
ZM-23-OM-Převod jednotek v budově č. p.
2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec
Karviná, a částí pozemku p. č. 1699-5 v k. ú.
Karviná-město, obec Karviná-2D.pdf

Datum: 20.11.2017

Datum: 20.11.2017

Ing. Blanka
Rychla

Mária Durčáková

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva

příloha č. 1 k usnesení

příloha č. 2 k usnesení

příloha č. 1 k důvodové zprávě

příloha č. 2 k důvodové zprávě

Datum: 20.11.2017

Ing. Helena
Bogoczová
Vedoucí odboru

Datum: 21.11.2017

Ing. Miroslav
Hajdušík
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál
Složka
Složka Archivního úložiště:
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Důvodová zpráva
Převod jednotek v budově č. p. 2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec Karviná, a částí
pozemku p. č. 1699/5 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná
Dle evidence katastru nemovitostí katastrálního úřadu má statutární město Karviná ve vlastnictví pozemek
p. č. 1699/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 987 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2346, obč. vyb., část
obce Mizerov, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 9895 pro katastrální území Karviná-město, obec Karviná. Dále je
statutární město Karviná vlastníkem pozemku p. č. 1699/5, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň,
o výměře 3.001 m2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, vedeného na listu vlastnictví č. 10001.
Předmětné nemovitosti se nacházejí v lokalitě mezi rodinnými domy na ulicích Tyršova a Zahradnická v KarvinéMizerově, jak je znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k důvodové zprávě.
Všechny prostory v budově č. p. 2346 v Karviné-Mizerově jsou dlouhodobě pronajímány nájemcům – v budově je
Domov pro seniory s prostory užívanými k expedici termosů pro Sociální služby Karviná, dále je zde provozovna
holičství a kadeřnictví a ordinace dvou lékařů včetně zázemí. Příjezd a přístup do části budovy – Domova pro
seniory a provozovny holičství a kadeřnictví je z ulice Zahradnická, od ulice Tyršova je přístup k dalším částem
budovy užívaným jako ordinace lékařů.
Kolem budovy č. p. 2346 v Karviné-Mizerově se nachází pozemek p. č. 1699/5 v katastrálním území Karviná-město,
který slouží částečně jako zahrada, na části pozemku jsou přístupové chodníky, příjezdová komunikace a také
parkovací plochy, jež jsou užívány nájemci na základě samostatných nájemních smluv. Budova včetně podstatné
části pozemku p. č. 1699/5 tvoří oplocený areál, zbývající část pozemku p. č. 1699/5 nacházející se mimo areál
slouží jako zastavěná plocha veřejných komunikací – chodníku a částečně ul. Zahradnická.
Vlastnické právo k pozemku p. č. 1699/5 v katastrálním území Karviná-město je omezeno věcným břemenem –
právem umístění plynovodu včetně přípojek sjednaným ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. a zapsaným
v katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví.
V návaznosti na zájem několika nájemců o koupi výše uvedených nemovitostí, případně pronajímaných nebytových
prostorů, vyjádřený podáním žádostí o prodej, Odbor majetkový MMK předložil v závěru roku 2015 k projednání
v orgánech statutárního města Karviné návrhy řešení budoucího využití předmětného nemovitého majetku.
Na podkladě předložených variant řešení Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 278 ze dne 10.12.2015
rozhodlo, že je záměrem statutárního města Karviné převést pozemek p. č. 1699/1 včetně stavby č. p. 2346 a část
pozemku p. č. 1699/5, jež bude upřesněna na základě geometrického zaměření, vše v katastrálním území Karvináměsto, obec Karviná, formou rozdělení na jednotky dle stávajících nájmů. V této souvislosti Zastupitelstvo města
Karviné zároveň uložilo Odboru majetkovému MMK úkol zajistit vypracování prohlášení vlastníka, znaleckého
posudku a geometrického plánu pro rozdělení vlastnického práva k pozemku p. č. 1699/1 s budovou č. p. 2346
a k pozemku p. č. 1699/5 v katastrálním území Karviná-město a po rozdělení učinit všem stávajícím nájemcům
nabídky na prodej jednotek včetně částí pozemku p. č. 1699/5.
V souladu s výše citovaným usnesením Zastupitelstva města Karviné zajistil Odbor majetkový rozdělení pozemku
p. č. 1699/1 včetně stavby č. p. 2346, část obce Mizerov, obec Karviná, v katastrálním území Karviná-město, na
jednotky dle stávajících nájmů. Rozdělení vlastnického práva k uvedeným nemovitostem bylo provedeno na
podkladě Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (dále též jen
„prohlášení“) ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.
Dle prohlášení byly v budově č. p. 2346, která je součástí pozemku p. č. 1699/1 v katastrálním území Karvináměsto, vytvořeny 4 jednotky, z nichž každá zahrnuje nebytový prostor jako prostorově oddělenou část budovy
a dále podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojených a neoddělitelných s jednotkou, tj. na
pozemku p. č. 1699/1 a budově č. p. 2346. Kromě základních údajů o nemovitostech a údajů o jednotkách obsahuje
prohlášení určení společných částí nemovitostí, informace o věcných a jiných právech a závadách přecházejících
se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo některé z nich, určení správce,
pravidel pro správu domu, pravidel pro užívání společných částí a stanovení příspěvků na náklady spojené se
správou domu a pozemku. Uvedené prohlášení ze dne 06.02.2017 s právními účinky zápisu v katastru nemovitostí
ke dni 10.02.2017 bylo později nahrazeno opravným prohlášením ze dne 31.10.2017 vyhotoveným v návaznosti
na skutečnost, že o koupi jednotek na základě učiněných nabídek projevili zájem pouze dva ze čtyř
stávajících nájemců, jak je uvedeno dále v této důvodové zprávě, a také za účelem narovnání výměry podlahové
plochy dvou sousedních jednotek. Oproti původnímu prohlášení proto byla změněna pravidla pro budoucí správu
budovy a způsob úhrady nákladů spojených se správou a užíváním nemovitosti.
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Dále bylo v rámci přípravy prodeje provedeno geometrické zaměření pro rozdělení pozemku p. č. 1699/5
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Jak je znázorněno v geometrickém plánu č. 5372-132/2015,
jehož grafická část je přílohou č. 2 k důvodové zprávě, z původního pozemku p. č. 1699/5 byly odděleny části, jež
jsou nově označeny jako pozemky p. č. 1699/10, ostatní plocha, o výměře 706 m 2, p. č. 1699/11, ostatní plocha,
o výměře 729 m2 a p. č. 1699/12, ostatní plocha, o výměře 1.244 m 2. V citovaném geometrickém plánu ale není
zaznamenaná přístavba u boční stěny budovy č. p. 2346. Tato přístavba totiž byla geometricky zaměřená později
a následně na podkladě geometrického plánu č. 5463-23/2016 dodatečně povolená, zkolaudovaná a také
zaevidovaná v katastru nemovitostí, a to sloučením původně části pozemku p. č. 1699/5 o výměře 17 m 2 (nyní
pozemku p. č. 1699/12) do pozemku p. č. 1699/1 v katastrálním území Karviná-město, jak je znázorněno v příloze
č. 1 k důvodové zprávě.
Pro stanovení ceny každé jednotky v budově č. p. 2346 a nově zaměřených pozemků p. č. 1699/10, 1699/11
a 1699/12 v katastrálním území Karviná-město v místě a čase obvyklé byly odborným znalcem Ing. Ivo Klusem
vypracovány znalecké posudky.
Dle jednotlivých znaleckých posudků ze dne 31.03.2017 činí obvyklá cena jednotek:
jednotka č.
cena obvyklá (Kč)
č. znaleckého posudku
2346/1
1.600.000,-4399 - 008/2017
2346/2
136.000,-4400 - 009/2017
2346/3
1.400.000,-4401 - 010/2017
2346/4
3.200.000,-4402 - 011/2017
Dle znaleckého posudku č. 4403 – 012/2017 ze dne 06.04.2017 byla obvyklá cena pozemků nově zaměřených za
účelem prodeje stanovena takto:
pozemek p. č.
cena obvyklá (Kč)
1699/10
211.800,-1699/11
218.700,-1699/12
373.200,-V souladu s ustanovením § 39 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb. bylo oznámení statutárního města Karviné
o záměru prodat stávajícím řádným nájemcům jednotky č. 1 až 4 v budově č. p. 2346, ul. Tyršova, část Mizerov,
obec Karviná, včetně podílů na společných částech budovy a pozemku p. č. 1699/1, a včetně částí pozemku p. č.
1699/5, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, zveřejněno na úřední desce v době od 28.02.2017
do 17.03.2017 a od 01.11.2017 do 20.11.2017.
Na podkladě znaleckých posudků byli stávající nájemci prostorů v budově č. p. 2346 a částí pozemku p. č. 1699/5
v katastrálním území Karviná-město osloveni s nabídkou prodeje, jak je uvedeno v následující tabulce:

Nájemce
MUDr. Kalina František

Madecká Alena

Účel pronájmu
nebytové prostory –
všeobecná ambulantní
zdravotní péče;
podnájemce –
specializovaná
ambulantní zdravotní
péče
část p. č. 1699/5 –
přístup k budově
a travnatá plocha
nebytové prostory –
holičství a kadeřnictví;
část p. č. 1699/5 –
parkování

Předmět prodeje
jednotka č. 2346/1,
nově zaměřený
pozemek p. č. 1699/11
o výměře 729 m2 v k. ú.
Karviná-město

Nabídková
kupní cena
celkem (Kč)
1.818.700,--

NE

322.600,--

NE

jednotka č. 2346/2,
spoluvlastnický podíl
o velikosti ½ na nově
vzniklém pozemku p. č.
1699/12 o výměře
celkem 1.244 m2 v k. ú.
Karviná-město
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Přijetí
nabídky

Poznámka
Nájemce
požádal o koupi
jednotky
a pozemku
za cenu celkem
Kč 500.000,-s podporou
de minimis
ve výši
Kč 1.318.700,--
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Nájemce
MUDr. Kukucz Jaromír

Slezská
humanita,
prospěšná společnost

obecně

Účel pronájmu

Předmět prodeje

nebytové prostory –
všeobecná ambulantní
zdravotní péče;
část p. č. 1699/5 –
parkování a přístup
k budově

jednotka č. 2346/3,
nově vzniklý pozemek
p. č. 1699/10 o výměře
706 m2 v k. ú. Karvináměsto

nebytové prostory –
provozování Domova
seniorů, expediční
prostory k expedici
termosů pro Sociální
služby Karviná;
část p. č. 1699/5 –
parkování a sociálně
zdravotní účely

jednotka č. 2346/4,
spoluvlastnický podíl
o velikosti ½ na nově
vzniklém pozemku p. č.
1699/12 o výměře
celkem 1.244 m2 v k. ú.
Karviná-město

Nabídková
kupní cena
celkem (Kč)
1.611.800,--

NE

3.386.600,--

NE

Přijetí
nabídky

Poznámka
Nájemce
požádal o koupi
jednotky
a pozemku
za cenu celkem
Kč
600.000,-s podporou
de minimis
ve výši
Kč 1.011.800,--

Stanovisko Odboru majetkového Magistrátu města Karviné:
Odbor majetkový doporučuje rozhodnout převést do vlastnictví:

MUDr. Františku Kalinovi, nar.
bytem
/
jednotku č.
1 v budově č. p.
ulice
část obce
obec Karviná, která je součástí
pozemku p. č. 1699/1, a pozemek p. č. 1699/11, ostatní plocha, o výměře 729 m2, který vznikl oddělením
z původního pozemku p. č. 1699/5, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 5372-132/2015,
vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem Kč 500.000,-- (slovy:
Pětsettisíc korun českých) a poskytnout kupujícímu podporu de minimis ve výši Kč 1.318.700,-- (slovy:
Jedenmiliontřistaosmnácttisícsedmset korun českých) a za tímto účelem uzavřít Kupní smlouvu o převodu
jednotky a pozemku č. MMK/SML/1513/2017, která je přílohou č. 1 k usnesení a jejíž přílohou č. 1 je
geometrický plán č. 5372-132/2015

MUDr. Jaromíru Kukuczovi, nar.
bytem
jednotku č.
3 v budově č. p.
ulice
část obce
obec Karviná, která je součástí
pozemku p. č. 1699/1, a pozemek p. č. 1699/10, ostatní plocha, o výměře 706 m2, který vznikl oddělením
z původního pozemku p. č. 1699/5, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 5372-132/2015, vše
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem Kč 600.000,-- (slovy:
Šestsettisíc korun českých) a poskytnout kupujícímu podporu de minimis ve výši Kč 1.011.800,-- (slovy:
Jedenmilionjedenácttisícosmset korun českých) a za tímto účelem uzavřít Kupní smlouvu o převodu
jednotky a pozemku č. MMK/SML/1512/2017, která je přílohou č. 2 k usnesení a jejíž přílohou č. 1 je
geometrický plán č. 5372-132/2015.
Důvodem převodu za nižší kupní cenu v porovnání s cenou předmětných nemovitostí v místě a čase obvyklou
stanovenou odborným odhadem znalce je skutečnost, že oba zájemci o koupi jsou dlouhodobými nájemci, kteří
dotčené nemovitosti řadu let užívají k provozování ordinací, v nichž poskytují základní lékařskou péči v oboru
všeobecného praktického lékařství, přičemž oba jmenovaní nájemci jsou držiteli licence ČLK v interních oborech,
což je stupeň odbornosti požadovaný k výkonu funkce primáře oddělení. V této souvislosti je zohledněna zejména
skutečnost, že u obou uvedených odborností se, a to zejména v našem regionu, stále zhoršuje již setrvávající
nedostatek lékařů. Převod nemovitostí umožní oběma nájemcům bez obav investovat do vybavení vlastních
jednotek a nových technologií, čímž bude garantován bezproblémový převod těchto jednotek - ordinací na lékaře
v další generaci. Tak bude zajištěno jejich působení a tedy především poskytování příslušné péče občanům na
území města rovněž v budoucnosti.
Současně Odbor majetkový doporučuje za účelem zajištění budoucí správy a hospodaření se společnou věcí po
převodu jednotek a pozemků rozhodnout uzavřít mezi statutárním městem Karviná jako správcem na jedné straně
a MUDr. Františkem Kalinou a MUDr. Jaromírem Kukuczem na druhé straně Smlouvu o správě společných částí
nemovitostí č. MMK/SML/1511/2017.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Převod jednotek v budově č. p. 2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec Karviná, a částí pozemku
p. č. 1699/5 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná
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Předmětem této smlouvy je obstarávání správy, údržby a oprav společných částí nemovitosti, a to pozemku p. č.
1699/1 a budovy č. p. 2346, ulice Tyršova, část obce Mizerov, obec Karviná, která je součástí pozemku p. č. 1699/1,
vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, zajištění provozu a poskytování některých služeb
spojených s užíváním jednotek ve vlastnictví různých vlastníků, kteří mají spoluvlastnický podíl na společných
částech nemovitosti.
Uvedená Smlouva o správě společných částí nemovitosti bude předložena ke schválení Radě města Karviné za
předpokladu schválení převodu výše specifikovaných jednotek a pozemků Zastupitelstvem města Karviné.
V návaznosti na změny spojené s rozdělením budovy č. p. 2346 a s prodejem některých jednotek a částí pozemku
p. č. 1699/5, resp. nově vzniklých pozemků v katastrálním území Karviná-město budou aktualizovány také stávající
nájemní smlouvy uzavřené s nájemci, kteří o koupi dotčených nemovitostí zájem nemají. Úprava těchto smluvních
vztahů bude předmětem samostatného materiálu, jenž bude předložen k projednání a schválení v orgánech
statutárního města Karviné.
Komise majetková a bytová na svém zasedání konaném dne 01.11.2017 doporučila rozhodnout převést do
vlastnictví:

MUDr. Františku Kalinovi jednotku č. 2346/1 v budově č. p. 2346, ulice Tyršova, část obce Mizerov, obec
Karviná, která je součástí pozemku p. č. 1699/1, a pozemek p. č. 1699/11, ostatní plocha, o výměře
729 m2, který vznikl oddělením z původního pozemku p. č. 1699/5, jak je vyznačeno v geometrickém plánu
č. 5372-132/2015, vše v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu
celkem Kč 500.000,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) a poskytnout kupujícímu podporu de minimis ve
výši Kč 1.318.700,-- (slovy: Jedenmiliontřistaosmnácttisícsedmset korun českých) a za tímto účelem
uzavřít Kupní smlouvu o převodu jednotky a pozemku č. MMK/SML/1513/2017

MUDr. Jaromíru Kukuczovi jednotku č. 2346/3 v budově č. p. 2346, ulice Tyršova, část obce Mizerov, obec
Karviná, která je součástí pozemku p. č. 1699/1, a pozemek p. č. 1699/10, ostatní plocha, o výměře
706 m2, který vznikl oddělením z původního pozemku p. č. 1699/5, jak je vyznačeno v geometrickém plánu
č. 5372-132/2015, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem
Kč 600.000,-- (slovy: Šestsettisíc korun českých) a poskytnout kupujícímu podporu de minimis ve výši
Kč 1.011.800,-- (slovy: Jedenmilionjedenácttisícosmset korun českých) a za tímto účelem uzavřít Kupní
smlouvu o převodu jednotky a pozemku č. MMK/SML/1512/2017.
Důvodem převodu za nižší kupní cenu v porovnání s cenou předmětných nemovitostí v místě a čase obvyklou
stanovenou odborným odhadem znalce je skutečnost, že oba zájemci o koupi jsou dlouhodobými nájemci, kteří
dotčené nemovitosti řadu let užívají k provozování ordinací, ve kterých poskytují základní lékařskou péči v oboru
všeobecného praktického lékařství. Kromě toho jsou oba jmenovaní nájemci držiteli licence ČLK, což je stupeň
odbornosti požadovaný k výkonu funkce primáře oddělení. V této souvislosti je zohledněna zejména skutečnost,
že u obou uvedených odborností se, a to zejména v našem regionu, stále zhoršuje setrvávající nedostatek lékařů.
Převod nemovitostí umožní oběma nájemcům bez obav investovat do vybavení vlastních jednotek a nových
technologií, čímž bude garantován bezproblémový převod na lékaře v další generaci a tudíž bude zajištěno jejich
působení na území města také v budoucnosti.
Současně Komise majetková a bytová doporučila za účelem zajištění budoucí správy a hospodaření se společnou
věcí po převodu jednotek a pozemků rozhodnout uzavřít mezi statutárním městem Karviná jako správcem na jedné
straně a MUDr. Františkem Kalinou a MUDr. Jaromírem Kukuczem na druhé straně Smlouvu o správě společných
částí nemovitostí č. MMK/SML/1511/2017, jejímž předmětem je obstarávání správy, údržby a oprav společných
částí nemovitostí, a to pozemku p. č. 1699/1 a budovy č. p. 2346, ulice Tyršova, část obce Mizerov, obec Karviná,
která je součástí pozemku p. č. 1699/1, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, zajištění provozu
a poskytování některých služeb spojených s užíváním jednotek ve vlastnictví různých vlastníků, kteří mají
spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitostí.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Převod jednotek v budově č. p. 2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec Karviná, a částí pozemku
p. č. 1699/5 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení
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Příloha č. 1 – geometrický plán č. 5372-132/2015
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