MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 11. 2019

Bod programu:

17

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Hradební okruh - výkup pozemků

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
výkup pozemků parc. č. st. 160/2 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 329 m2,
parc. č. 230/2 zahrada o výměře 131 m2, parc. č. 230/3 zahrada o výměře 36 m2 a parc.č.
2642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 369 m2 vše k.ú. Hranice z vlastnictví firmy
Eko.Prima Fin, spol. s r.o., IČO 255 07 346 do vlastnictví města Hranic za cenu 1.300.000
Kč ( odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v důvodové zprávě)
s podmínkou, že
současně s kupní smlouvou bude současně uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene popř. smlouva o zřízení věcného břemene věci zajištění přístupu k
vykupovaným pozemků z ulice Komenského přes pozemky parc.č. 228/2, parc.č. 228/4 ,
parc.č. 229/1, parc.č. 229/2 vše v k.ú. Hranice.
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
T: 12. 12. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd.§. 3639 pol. 3111
orj. 7 org. 30 00000 0000 00
b) odd.§. 3639 pol. 2119
orj. 7 org. 30 00000 0000 00
c) odd.§. 3639 pol. 6130
orj. 8 org. 30
0000 36
ad a) zvýšení příjmu z prodeje pozemků
ad b) zvýšení příjmu z věcných břemen
ad c) výkup pozemků hradební okruh
T: 12. 12. 2019
O: Ing. Vladimír Zemek

+ 700.000 Kč
+ 700.000 Kč
+1.400.000 Kč

Předcházející usnesení ve věci:
742/2019 - RM 24 ze dne 4.11.2019
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Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Hranic dne 17.10.2019 usnesením č. .194/2019 - ZM 9 pod bodem č.
1 vzalo na vědomí informaci o záměru revitalizace Hradebního okruhu v Komenského ulici a
pod bodem č.2 schválilo záměr o záměru revitalizace Hradebního okruhu v
Komenského ulici dle důvodové zprávy:
Záměr revitalizace předpokládá, že jednotlivé akce budou v rámci procesu přípravy
předkládány orgánům města. Protože se však jedná o záměr dlouhodobý, jeví se vhodné
projednat rozsah cílového stavu. Předpokládaný průběh jednotlivých akcí (chronologicky):
• Rekonstrukce části Komenského ulice podél Ludiny (zajišťuje město Hranice v roce 2020),
výstavba parkoviště u hotelu centrum (zajišťuje společností Eko.Prima Fin v roce 2020).
• Pronájem parkoviště od společností Eko.Prima Fin (na parkoviště již bylo v minulosti
vydáno stavební povolení) po jeho dokončení.
• Zajištění veřejného průchodu přes pozemky společností Eko.Prima Fin (například formou
věcného břemene)
• Odkup pozemků hradeb u Pivovarských schodů od společností Eko.Prima Fin.
• Rekonstrukce hradeb a souvisejících ploch u Pivovarských schodů (projekt, realizace) a
jejich zpřístupnění veřejnosti. (Výsledkem bude jednak pobytová plocha, jednak průchod z
parkoviště v Komenského ulici na Pivovarské schody).
• Vybudování průchodu přes pozemky hotelu Centrum (kolem hotelu a skrze hotelový dvůr)
na Masarykovo náměstí.
• Zajištění veřejného průchodu přes pozemky hotelu Centrum na Masarykovo náměstí.
• Jednání s majiteli dalších hradebních pozemků mezi hotelem Centrum a Pivovarskými
schody o jejich zpřístupnění, případně prodeji městu Hranice.
• Rekonstrukce těchto úseků hradeb (projekt, realizace).
U všech akcí se primárně přepokládá finanční zajištění městem Hranice. Vkladem majitelů
pozemků je jejich souhlas s veřejným užíváním jejich pozemků. Náklady se budou pohybovat
v řádu milionů Kč, harmonogram v řádu let.
Eko.Prima Fin, spol. s r.o., IČO 255 07 346 ( dále jen Eko.Prima) je vlastníkem mimo jiné
pozemků parc. č. st. 160/2 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 329 m2, parc.
č. 230/2 zahrada o výměře 131 m2, parc. č. 230/3 zahrada o výměře 36 m2 a parc.č. 2642/1
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 369 m2 vše k.ú. Hranice. ( celkem 865 m2)
Na výše uvedených pozemcích je navržen hradební okruh v rámci projektové přípravy
zpracovaného Ing. arch. Tomášem Kratochílou - viz příloha č.1.
Firma Eko.Prima předložila městu Hranice návrh kupní smlouvy na výše uvedené pozemky
viz příloha č.2. Za prodávané pozemky požaduje částku 1.300.000 Kč ( tj. 1.502,89
Kč/m2). Splatnost kupní ceny je navržena do 31.1.2020.
Odbor správy majetku
Finanční prostředky na tento výkup nejsou v rozpočtu města na rok 2019 a proto je
nutné schválit rozpočtové opatření viz. příloha č. 2 návrhu na usnesení.
Výkup pozemků je podmíněn tím, že s kupní smlouvou bude současně uzavřena smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene věci zajištění přístupu k vykupovaným
pozemků z ulice Komenského přes pozemky parc.č. 228/2, parc.č. 228/4 , parc.č. 229/1,
parc.č. 229/2 vše v k.ú. Hranice a to jak s firmou EKo.Prima tak panem.
Záležitost týkající se smluv o zřízení věcných břemen spadá do nevyhrazené pravomoci rady
města. V současné době probíhají jednání ve věci stanovení podmínek smluv, vytýčení v
terénu a pod. Následně bude radě města předložen materiál ve věci schválení smluv.
Smlouvy budou podepsány současně.
Cena pozemku obvyklá dle znalce činí 1.300 Kč/m2.
Rada města Hranic dne 4.11.2019

materiál ve věci výkupu pozemku a usnesením č.
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742/2019 - RM 24 doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků parc. č. st.
160/2 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 329 m2, parc. č. 230/2 zahrada o
výměře 131 m2, parc. č. 230/3 zahrada o výměře 36 m2 a parc.č. 2642/1 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 369 m2 vše k.ú. Hranice z vlastnictví firmy Eko.Prima Fin, spol. s r.o., IČO
255 07 346 do vlastnictví města Hranic za cenu 1.300.000 Kč s podmínkou, že s kupní
smlouvou bude současně uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
popř. smlouva o zřízení věcného břemene věci zajištění přístupu k vykupovaným pozemků z
ulice Komenského přes pozemky parc.č. 228/2, parc.č. 228/4 , parc.č. 229/1, parc.č. 229/2
vše v k.ú. Hranice.
Odchylka od ceny obvyklé je odůvodněna významem pozemků pro město Hranice:
Jde o dlouhodobě opomenutou lokalitu, připomínající spíše periferii, která však nese
mimořádně zajímavý potenciál z hlediska možností revitalizace historického jádra jako celku.
Pozemky jsou součástí systému městských hradeb (dva soustředné prstence hradeb a
prostor mezi nimi, tzv. parkán). Jejich unikátnost spočívá v několika souvislostech:
Jedná se o pravděpodobně jediný (vzhledem k zastavěnosti území a majetkoprávním
souvislostem) prostor na východní straně historického jádra, kam lze umístit pobytovou a
rekreační funkci doplněnou veřejnou zelení. Díky přímé návaznosti na Pivovarské schody jej
lze bezprostředně zapojit do systému veřejných prostranství určených k pobytu občanům
města. Podaří-li se opravit hradební zdi, které se na pozemcích nacházejí, půjde o jediný
ucelený a veřejně přístupný úsek hradeb na východní straně historického jádra města.
(Vzorem je zpřístupnění hradeb v Zámecké zahradě.)
Navíc, bude-li dosaženo dohody s majiteli pozemků mezi hotelem Centrum a bytovým
domem č. p. 449, bude možné skrze tento prostor propojit Pivovarské schody se Skalní ulicí,
čímž vznikne nová přístupová pěší trasa, zvyšující dostupnost (a tím atraktivitu) historického
jádra města.
Z hlediska územního plánu jde o území smíšené obytné, určené zejména pro bydlení v
bytových domech a služby místního i nadmístního významu. Vzhledem k hustotě zastavění v
daném místě je však využití pro veřejné prostranství adekvátní a z pohledu užitku pro
občany srovnatelné.
Nákup pozemků je prvním v řadě kroků, které by měly následovat (mimo jiné rekultivace
ploch, nezbytné opravy hradebních zdí, doplnění vertikálních komunikací (schodiště a
rampy) apod.)
Požadavky na zřízení věcných břemen ze stran budoucích povinných ze dne
6.11.2019:
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu určitou 5
let;
- v této době zde město Hranice vybuduje stavbu "Hradební okruh, pěší stezka Pivovarské
schody - Komenského". V případě, že v tomto časovém úseku nevybuduje město Hranice
výše uvedenou stavbu, tak věcné břemeno zřízeno nebude;
- v případě, že věcné břemeno zřízeno nebude, městu Hranice zůstanou v majetku
vykoupené pozemky, které budou přístupné pouze od Pivovarských schodů.
Poznámka:
V současné době probíhá jednání mezi vedením města, panem a jednatelem společnosti
Eko.Prima Fin ve věci uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na parkoviště v
Komenského ulici, které vybuduje společnost Eko.Prima Fin.
K uzavření budoucí nájemní smlouvy by mělo dojít ve stejný den, kdy se bude podepisovat
kupní smlouva a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
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Příloha č. 1 projektová příprava.pdf
příloha č. 2 KS.pdf

5

6

7

