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Návrh usnesení
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s názvem Kosmos – kuchyň na p. č. 2443/12 (inventární číslo 1451), Kosmos – restaurace na p. č. 2423/13
(inventární číslo 1455) a Kosmos – výměníková stanice na p. č. 2443/14 (inventární číslo 1456), pořízený v roce
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Důvodová zpráva
Vyřazení dlouhodobého majetku – Objekt KOSMOS
Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.708 ze dne 05.12.2017 schválilo rozpočtovou akci
pod názvem Úpravy objektu KOSMOS.
V rámci schválené akce je v rámci projektu mimo jiné naplánovano odstranění výše uvedených budov
z důvodu následného vybudování parkovacích míst.
Rada města Karviné svým usnesením č. 4644 ze dne 24.04.2018 schválila záměr zadat veřejnou
zakázku formou otevřeného podlimitního řízení na stavební práce na akci pod názvem Demolice
vývařovny, společenské místnosti, výměníkové stanice a realizace technologie výměníku objektu
KOSMOS v Karviné – Mizerově.
V rámci schváleného záměru je řešena demolice stávající vývařovny, společenské místnosti a
výměníkové stanice. V návaznosti na demolice bude instalována nová technologie výměníku, která
bude dispozičně umístěna ve stávajícím prostoru (sklad prádla) věžového domu objektu KOSMOS.
Komise majetková a bytová dne 9.5.2018 a Rada města Karviné svým usnesením č.4729 ze dne
28.5.2018 po projednání doporučila odstranit (provést demolici) a vyřadit z evidence majetku a
účetnictví statutárního města Karviné nemovitosti vedené v majetkové evidenci pod názvy Kosmos –
kuchyň na p.č. 2443/12 (inventární číslo 1451), Kosmos – restaurace na p.č. 2423/13 (inventární číslo
1455) a Kosmos – výměníková stanice na p.č. 2443/14 (inventární číslo 1456), vše v katastrálním
území Karviná – město.

Stanovisko Odboru majetkového:
Odbor majetkový na základě doporučení Komise majetkové a bytové a Rady města Karviné
doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit provedení fyzické likvidace a vyřazení z evidence
majetku a účetnictví statutárního města Karviné majetek s názvem: Kosmos – kuchyň na p.č. 2443/12
(inventární číslo 1451), Kosmos – restaurace na p.č. 2423/13 (inventární číslo 1455) a Kosmos –
výměníková stanice na p.č. 2443/14 (inventární číslo 1456), pořízený v roce 2015 v celkové pořizovací
ceně Kč 6.352.016,-- (slovy: Šestmiliónůtřistapadesátdvatisícšestnáct korun českých).
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