MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 11. 2017

Bod programu:

9

Předkládá:

Mgr. Ivo Lesák

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Odkup nemovitých věcí od České pošty, s.p. - schválení kupní
smlouvy

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Hranice a České poštou, s.p. IČO 47114983 na
předmět koupě a to pozemek parc. č. st. 558/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185
m2 jehož nedílnou součástí je stavba bez č.p./č.e - objekt občanské vybavenosti a pozemek
parc. č. 911/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 vše v k.ú. Hranice za
kupní cenu 1.250.000 Kč bez DPH - dle přílohy č.2 důvodové zprávy
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
T: 14. 12. 2017
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
576/2017 - ZM 23 ze dne 7.9.2017

Důvodová zpráva:
Rada města Hranic dne 31.5.2016 usnesením č. 946/2016 - RM 30:
1. schválila rozpočtové opatření na dopravní terminál u železniční stanice „Hranice na
Moravě, hlavní nádraží“ ve výši 120.000 Kč
2. rozhodla ,v souladu se směrnicí QS 74-01 článkem 4., odst. 4.5, o přidělení veřejné
zakázky na vypracování studie proveditelnosti Dopravní terminál u železniční stanice
Hranice na Moravě, hlavní nádraží, firmě MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská
1085/8, 779 00 Olomouc, za cenu 120.000,- Kč vč. DPH.
Současně s tím probíhala jednání s dotčenými vlastníky nemovitostí v dané lokalitě a to s
Olomouckým krajem, Českými drahami a.s. a Českou poštou s.p.
Rada města dne 18.7.2017 usnesením č. 1719/2017 - RM 55 pověřila Mgr. Ivo Lesáka,
místostarostu města Hranic, k jednání s Českou poštou, s.p. za účelem přímého prodeje
budovy " bývalé pošty - Hranice - Nádraží".
Dopisem ze dne 25.7.2017 požádalo město Hranice o přímý prodej budovy " bývalé
pošty - Hranice - Nádraží".
Dne 17.7.2016 obdrželo město Hranice sdělení, že dozorčí rada ČP schválila přímý
prodej městu Hranice. Současně ČP požádala o potvrzení kupní ceny.
Navrhovaná kupní cena nemovitých věcí je 1.250 tis. Kč bez DPH.
Předmětem koupě je pozemek parc. č. st. 558/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184
m2 jehož nedílnou součástí je stavba bez č.p./č.e - stavba občanské vybavenosti a
pozemek parc. č. 911/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 vše k.ú.
Hranice.
Zastupitelstvo města Hranic dne 7.9.2017 usnesením č.576/2017 - ZM 23 pod bodem č.1
souhlasilo s navrhovanou kupní cenou 1.250 tis Kč bez DPH a pod bodem č.2
schválilo rozpočtové opatření.
Dne 20.1.02017 obdrželo město Hranice návrh kupní smlouvy včetně podmínek
převodu viz příloha č.2.
Zastupitelstvo města dne 7.9.2017 se vyjadřovalo pouze k ceně a nebyly známy podmínky
převodu a proto je nutné schválit konečné nabytí - smlouvu.
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