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Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku statutárního města Přerova-
změna usnesení                                                                                                                                                                        

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje změnu  svého usnesení z 12. zasedání konaného dne 18.6.2012, č. 527/12/5/2012, a to tak, 
že bod 2 písmeno f)  nově zní:
"bezúplatný převod 
1. částí pozemku p.č. 2580/9, o výměře cca 2314 m2, v  k.ú. Přerov dotčených budoucí stavbou 
pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6
2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 2580/5 a p.č. 2580/9 oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6
3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 2580/9 a p.č. 2580/5 oba  v k.ú. 
Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6
4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno  na pozemku p.č. 2580/9 v 
k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6 

z vlastnictví NEMO – Development s.r.o., Pivovarská 89/1, 750 02 Přerov, IČ 26818281, do 
vlastnictví statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, po doručení geometrického plánu s 
vyznačením převáděných částí pozemku p.č. 2580/9 v k.ú.  Přerov (v rozsahu dle bodu 1.) budoucímu 
obdarovanému. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad 
smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí nebude hradit statutární město Přerov."

Důvodová zpráva:



Zastupitelstvo města Přerova na 12. zasedání konaném dne 18.6.2012 v souladu s přijatým 
"Programem podpory výstavby technické infrastruktury" schválilo poskytnutí účelové dotace na 
vybudování technické infrastruktury veřejně přístupných ploch a veřejných zařízení a na vybudování 
inženýrských sítí šesti subjektům. 

V souladu s Vnitřním předpisem č. 3/2008 Program podpory výstavby technické 
infrastruktury, bod 7-10, dle kterého je poskytnutí dotace podmíněno uzavřením smlouvy o budoucí 
darovací smlouvě, kterou se investor zaváže, že statutárnímu městu Přerov po vybudování technické 
infrastruktury bezúplatně převede tuto infrastrukturu a pozemek dotčený stavbou veřejné komunikace, 
parkoviště, cyklostezky, veřejné zeleně atd.,  odbor správy majetku a komunálních služeb  na tomto 
zasedání současně předložil Zastupitelstvu města Přerova ke schválení bezúplatné převody staveb 
technické infrastruktury do vlastnictví statutárního města Přerova a bezúplatné převody pozemků, 
nebo jejich částí, na kterých bude zřízena stavba technické infrastruktury – komunikace, chodník, 
zpevněné plochy a veřejná zeleň do vlastnictví statutárního města Přerova.  

Zastupitelstvo města Přerova na 12. zasedání konaném dne 18.6.2012 usnesením č. 
527/12/5/2012 schválilo poskytnutí účelové dotace m.j. společnosti NEMO Development s.r.o.,
Přerov, Pivovarská 89/1 na vybudování infrastruktury v k.ú. Přerov ul. Dvořákova – tzv. Přerovské 
zahrady. Dále Zastupitelstvo města Přerova tímto usnesením schválilo bezúplatný převod částí 
pozemku p.č. 2580/9, o výměře cca 2314 m2, v k.ú. Přerov dotčených budoucí stavbou pozemní 
komunikace, zpevněných plocha a veřejné zeleně a to ze spoluvlastnictví tehdejších vlastníků 
pozemku paní D.H. a pana M.J.

Společnost NEMO-Development s.r.o. dne 1.11.2012 oznámila že se dnem 15.10.2012 stala 
vlastníkem pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov. Z tohoto důvodu je nutno změnit usnesení, tak že 
budoucím převádějícím bude nový vlastník pozemku -  společnost NEMO-Development s.r.o.

Z časových důvodů je změna usnesení předkládána na zasedání Zastupitelstva města Přerova 
bez předchozího projednání na schůzi Rady města Přerova.

Z důvodu změny vlastníka pozemku, jehož části budou bezúplatně převedeny do 
vlastnictví statutárního města Přerova je Zastupitelstvu města Přerova předkládán návrh 
schválit změnu usnesení č. 527/12/5/2012, bod 2 písmeno f),  spočívající ve změně textu, tak, že 
části pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov se převádí z vlastnictví společnosti NEMO -Development 
s.r.o. Po schválení změny usnesení bude možno uzavřít budoucí darovací smlouvou, kterou se 
společnost NEMO-Development zaváže, že po vybudování infrastruktury na pozemku p.č. 
2580/1 v k.ú. Přerov tuto bezúplatně převede do vlastnictví statutárního města Přerova a kterou 
se současně zaváže, že  bezplatně převede části pozemku p.č. 2580/9 dotčené budoucí stavbou 
pozemní komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně. Uzavření této smlouvy je podmínkou 
pro poskytnutí účelové dotace společnosti NEMO Development s r.o.




