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Převod jednotky č. 2177/9 - prodloužení lhůty doplatku kupní ceny
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví
statutárního města Karviné,
rozhodlo
schválit prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny pro kupující Šárku Legdanovou, trvale bytem
která kupní smlouvou MMK/SML/44/2014 ze dne 24.02.2014 kupuje od statutárního města
Karviné jednotku postaveném na pozemku parc. č. 1624/138, podíl na
společných částech domu č. p. 2177 postaveném na pozemku parc. č. 1624/138 v rozsahu 5295/81330 a podíl na
pozemcích parc. č. 1624/138, parc. č. 4332/2, parc. č. 4332/4 u každého v rozsahu 5295/81330, vše část obce
Mizerov, obec Karviná, katastrální území Karviná-město. Doplatek kupní ceny ve výši Kč 160 800,-- (slovy:
Jednostošedesáttisícosmset korun českých) bude uhrazen v termínu do 30.06.2014.
Termín:

30.06.2014

Úkol: ano

/ ne
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Důvodová zpráva
Převod jednotky 2177/9 – prodloužení lhůty doplatku kupní ceny
Paní Šárka Legdanová, nájemce bytu č. 9 v domě .
dne
24.02.2014 uzavřela kupní smlouvu se statutárním městem Karviná, kdy předmětem koupě je
jednotka – byt č. 9 v domě
postaveném na pozemku parc. č. 1624/138, část obce Mizerov,
obec Karviná, podíl na společných částech předmětného domu v rozsahu 5295/81330 a podíl na
pozemcích parc. č. 1624/138, parc. č. 4332/2 a parc. č. 4332/4 v rozsahu u každého 5295/81330, vše
část obce Mizerov, obec Karviná, katastrální území Karviná-město.
V souladu s čl. III kupní smlouvy se zavázala uhradit doplatek kupní ceny ve výši Kč 160 800,00 do
60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
17.04.2014 byla dopisem upozorněna, na blížící se termín úhrady doplatku kupní ceny. Dne
24.04.2014 se dostavila na Odbor majetkový s tím, že žádá o vystavení dodatku ke kupní smlouvě,
který bude řešit prodloužení termínu splatnosti.
Dne 30.04.2014 byla na Odbor majetkový doručena žádost paní Legdanové, ve které uvádí, že žádá o
prodloužení doby splatnosti kupní ceny. Částku měla uhradit v termínu do 24.04.2014, z důvodu
zpoždění vyplacené částky ze stavebního spoření nemůže v daném termínu platbu uhradit.
Odbor majetkový doporučuje vyhovět žádosti paní Legdanové a prodloužit termín splatnosti doplatku
kupní ceny ve výši 160 800,-- Kč do 30.06.2014.
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