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Kupní smlouva – výkup pozemku parc. č. 3291/25 k. ú. Příbor – Povodí
Odry s. p.

29/06/3/1

Schválilo uzavření kupní smlouvy, v předloženém znění, o odkoupení pozemku parc.
č. 3291/25 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 4592 m2 v k. ú. a obci Příbor,
z majetku Povodí Odry s. p. do vlastnictví města Příbora, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 377 530 Kč. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši
1.331 Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí nabyvatel – město
Příbor.
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města přijalo dne 18.05.2017 usnesení č. 22/6/2/1 ve znění:
Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 3291/25 k. ú. a obec Příbor z vlastnictví Povodí Odry s.
p. za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 2017/030 zpracovaného Ing. Pavlem Krämerem,
ve výši 377.530 Kč plus 1.331 Kč za vypracování znaleckého posudku. Další náklady spojené
s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.
Pozn. OISM: Pozemek se nachází u zahrádkářské kolonie ORINOKO s plánovaným využitím
pro umístění venkovních tělocvičných prvků.
V návaznosti na citované usnesení požádal odbor ISM dne 24.05.2017 Povodí Odry o zaslání
návrhu kupní smlouvy. Předložení smlouvy bylo následně urgováno při osobním jednání na
Povodí Odry dne 18.09.2017. Smlouva byla odboru ISM doručena 22.03.2018. Vzhledem
k časové prodlevě mezi schválením koupě a dodáním smlouvy předkládá odbor ISM v zájmu
zachování právní jistoty smlouvu k odsouhlasení příslušným orgánům města. Smluvní
ustanovení jsou v souladu s přijatým usnesením a smlouva neobsahuje žádné nové dosud
neprojednané podmínky pro město jako kupující stranu. Finanční prostředky na odkoupení
pozemku jsou zahrnuty v rozpočtu pro rok 2018.
Usnesení RM ze dne 24.04.2018:

76/8

Kupní smlouva – Povodí Odry s. p.

76/8/1

Doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy,
v předloženém znění, o odkoupení pozemku parc. č. 3291/25 ostatní plocha –
jiná plocha o výměře 4592 m2 v k. ú. a obci Příbor, z majetku Povodí Odry s. p.
do vlastnictví města Příbora, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 377 530
Kč. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.331 Kč a další
náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí nabyvatel – město Příbor.
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