
Důvodová zpráva

V_ěc

Prodej a bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vaňkova

a) část pozemku parc.č. 291 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Dubina

u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,

dle geometrického plánu č. 541-46/2022 nově označena jako pozemek parc.č. 291/4,

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2141 m2

b) části pozemku parc.č. 123/2 ostatní plocha, ostatní komunikace vk. ú. Dubina

u Ostravy, ve vlastnictví společnosti LKM NOVA s.r.o., se sídlem Zdeňka Chalabaly

3041/2, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČO: 25874985, dle geometrického plánu

č. 537- 393/2021 nově označeny jako pozemek parc.č. 123/2, ostatní plocha, ostatní

komunikace o výměře 140 m2 a pozemek parc.č. 123/3, ostatní plocha, ostatní

komunikace o výměře 99 m2

Žadatel

LVKM NOVA s.r.o., se sídlem Zdeňka Chalabaly 3041/2, Bělský Les, 700 30 Ostrava

ICO: 25874985

Informace

a) prodej pozemku

Majetkový odbor obdržel 23.06.2021 žádost o koupi části pozemku parc.č. 291, a to

za účelem rozšíření zdravotnických služeb v dané lokalitě.

Pozemek parc.č. 291/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2141 m2 vk. ú. Dubina

u Ostravy byl zaměřen geometrickým plánem č. 541-46/2022 a oddělen z pozemku

parc.č. 291 tak, aby byla zachována příjezdová komunikaci k venkovnímu areálu základní

školy z ul. Vaňkova a ponechán 2 m odstup od této komunikace. Pozemek tvoří zadní

zatravněnou část venkovního areálu Základní školy a mateřské školy Ostrava — Bělský

Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace. Oddělená část pozemku by do budoucna

neměla nijak zasáhnout do plánované stavby nového hřiště včetně atletického oválu.

Předmětný pozemekje zařazen v územním plánu do funkce „bydlení v bytových domech“

s přípustným využitím základního občanského vybavení — zdravotnická a sociélni

zařízení do 2000 m2 zastavěné plochy a zatížen inženýrskými sítěmi - kanalizační stoka

a plynovod.

Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 1789/ZM1822/28 ze dne 08.12.2021

rozhodlo o záměru města prodat část pozemku parc.č. 291 o výměře 2141 m2 v k. ú.

Dubina u Ostravy, obec Ostrava dle předloženého geometrického zaměření za níže

uvedených podmínek:

- zřízení věcného práva předkupního ve prospěch statutárního města Ostravy

- provozování zdravotních, rehabilitačních a souvisejících služeb po dobu 20 let

- zákaz zcizení a zatížení pozemku
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- žadatel v případě uskutečnění prodeje pozemku daruje statutárnímu městu Ostrava

pozemek parc.č. 123/2 v k. u. Dubina u Ostravy pod stavbou chodníku

- kupující na své náklady zajistí oplocení části prodávaného pozemku včetně přístupové

brány tak, aby celý školní areál nacházející se na pozemku parc.č. 291 v k. ú. Dubina

u Ostravy byl uzavřen.

Oznámení o záměru prodeje bylo na úřední desce zveřejněno v období od 21.12.2021

do 06.01.2022.

Žadatel je vlastníkem sousedních pozemků parc.č. 316 zastavěná plocha a nádvoří,

jehož součástí je stavba Bělský Les, č.p. 3041, občanská vybavenost, parc.č. 123/1

ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 123/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.

Dubina u Ostravy, na nichž vybudoval před 20 lety zdravotní středisko Mediland. Působí

zde 15 odborných ordinací - optika, lékárna, oční klinika a specializované pracoviště

kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad. Trvale zde pracuje okolo 60 zdravotníků,

kteří poskytují péči tisícům pacientů žijících převážně v městském obvodu Ostrava-Jih.

Jak žadatel dále uvádí, prostorové kapacity stávajícího zdravotního střediska již reálně

neumožňují vyhovět dalším požadavkům pro rozšíření odborných zdravotnických

ordinací (stomatologie, neurologie, rehabilitace apod.) a pozemky, které společnost

vlastní, již neposkytují další možnosti výstavby nového pavilonu pro nové ordinace a

snimi související zázemí. Zuvedených důvodů požádal o koupi předmětné části

pozemku.

Žadatel předložil architektonickou studii stavby s nézvem MEDILAND lll. Tato studie plně

respektuje sousední pozemky školy včetně sportovních zařízení. Parkování vozidel bude

částečně umístěno na pozemcích stávajícího komplexu Mediland a další nutná stání

dle konkrétních výpočtů budou navržena na odkupovaném pozemku tak, aby nebyly

dotčeny parkovací kapacity rezidentů v dané lokalitě. V případě nutnosti větší kapacity

parkovacích míst je investor připraven na investici do podzemního parkování pod

objektem Mediland lll. Celá stavba bude připravena s cílem maximálně chránit stávající

vzrostlou vegetaci na pozemku a doplnit ji o další vhodné prvky. Rozšířením stávajícího

zdravotního střediska dojde současně i knavýšení počtu odborných zdravotnických

služeb - ordinací, a to zejména stomatologie, neurologie, rehabilitace aj.

Cena:

Znaleckým posudkem č. 363-15/22 ze dne 10.02.2022 byl pozemek včetně příslušenství

oceněn za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2 823 700 Kč bez DPH.

Kupní cena pozemku je sjednána ve výši 4 282 000,- Kč včetně DPH v zákonné výši

V rámci kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 tohoto materiálu, bude zřízeno věcné právo

předkupní k prodávanému pozemku a zákaz zcizení a zatížení pozemku, vše na dobu

určitou 11 let. Současně bude uzavřeno i věcné břemeno-služebnosti inženýrské sítě

pro veřejnou kanalizaci ve prospěch statutárního města Ostravy, na dobu neurčitou.

Žadatel jako kupující se současně zavazuje provozovat zdravotní služby po do 20 let.
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b) Darování pozemku pod komunikací

Jednou z podmínek prodeje části pozemku pod bodem a) této důvodové zprávy bylo

darování pozemku parc.č. 123/2 ostatní plocha, ostatní komunikace vk. ů. Dubina

u Ostravy ve vlastnictví žadatele, na kterém se nachází chodník ve správě městského

obvodu. Části předmětného pozemku byly zaměřeny geometrickým plánem č. 537-

393/2021 pro k. ú. Dubina u Ostravy a nově označenyjako pozemek parc.č. 123/2, ostatní

plocha, ostatní komunikace o výměře 140 m2 a pozemek parc.č. 123/3, ostatni plocha,

ostatní komunikace o výměře 99 m2.

Předmětný pozemek je dotčen liniovými stavbami inženýrských sítí — plynovod, voda,

kanalizace, elektrické vedení, horkovod.

Majetkový odbor eviduje Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/710/06NVyb ze dne

26.06.2006 uzavřenou s žadatelem za účelem umístění a užívání chodníku veřejností.

Roční nájemné činí 3 540 Kč aje hrazeno z rozpočtu městského obvodu.

Rada města Ostravy usnesením č. 08704/RM1822/135 ze dne 15.02.2022 vydala

předchozí souhlas k nabytí částí předmětného pozemku.

Znaleckým posudkernčc.3-6315/22 ze dne 10. 02.2022 byl pozemek oceněn za cenu

v místě a čase obvyklou ve výši 283 800 Kč bez DPH.

Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude hrazen

z rozpočtu městského obvodu.

Stanoviska výborů, komisí/jiných odborů, samostatných odd.

- stanovisko odboru školství a kultury ze dne 18.08.2021

- majetková komise konaná dne 01.09.2021 doporučila prodej části pozemku v k. ú.

Dubina u Ostravy, ul. Vaňkova; majetková komise konaná dne 16.02.2022 doporučila

prodej a bezúplatné nabytí částí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy

- komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistotu a pořádek konaná dne

09.02.2022 doporučila prodej části pozemku a nabytí částí pozemků dle předloženého

materiálu

- stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb doručené 08.02.2022 pod č.j.

ODK/10815/22/060

- stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb doručené 15.02.2022 pod č.j.

J | H/01 5268/22/ODK/Bál

Stanovisko rady městského obvodu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesenírncc56-84/RMObJIH/1822/101 ze dne

24.02.2022 doporučila zastupitelstvu městského obvodu:

a) prodat část pozemku parc..č 291 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,

oddělenou geometrickým plánemčc5.41 4-6/2022 a nově označenou jako pozemek

parc. č. 291/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2141 m2, vše k.ú. Dubina u Ostravy,

obec Ostrava, do vlastnictví společnosti LKM NOVA s.r.o., se sídlem Zdeňka

Chalabaly 3041/2, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČO 25874985, za celkovou kupní

cenu ve výši 4 282 000 Kč včetně zákonné sazby DPH a vyhradit si pravomoc zřídit
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věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního města Ostravy,

jako vlastníka veřejně kanalizace v části pozemku parc.č. 291/4, v k. ú. Dubina

u Ostravy, obec Ostrava v rozsahu dle geometrického plánu č. 541-46/2022, na dobu

neurčitou

a uzavřít Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitých věcem ve znění

přílohy č. 4 tohoto materiálu za podmínky, že bude uzavřena darovací smlouva

dle bodu 1.b) tohoto usnesení

b) uzavřít se společností LKM NOVA s.r.o., se sídlem Zdeňka Chalabaly 3041/2, Bělský

Les, 700 30 Ostrava, IČO 25874985 na straně dárce, darovací smlouvu ve znění

přílohy č. 5 tohoto materiálu k pozemku parc.č. 123/2 ostatní plocha, ostatní

komunikace ovýměře 140 m2 a pozemku parc.č. 123/3 ostatní plocha, ostatní

komunikace o výměře 99 m2 vzniklým na základě geometrického plánu č. 537-

393/2021.
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