
Pořadové číslo: 16/3.2.3.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 23.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
JAROSLAVA ŠTĚPÁNOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1037/1, ost. plocha, v k.ú. Přerov označené dle 
geometrického plánu č. 5632-102/2012 jako pozemek p.č. 1037/11, ost. plocha o výměře 81 m2, v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví T.K.  za kupní cenu ve výši 81 000,- Kč, 
tj. 1000,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost převodu pozemku na 55. schůzi dne 29.1.2013. O 
výsledku jednání Rady města Přerova budou zastupitelé informováni předkladatelem na 
zasedání zastupitelstva.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na svém zasedání  16.1.2013 hodnotila nabídky - přihlášky do 
výběrového řízení  a po projednání doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit  uzavření kupní smlouvy s panem T. K. 



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1037/1, ost. plocha, o celkové výměře 3409 m2 se nachází ve dvorním traktu za 
domem na ul. Fr. Rasche 4.

Rada města Přerova na své 51. schůzi dne 7.11.2012  usnesením č.  1987/51/6/2012 schválila 
záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 1037/1, ost. plocha, označené 
dle geometrického plánu č. 5632-102/2012 jako pozemek p.č. 1037/11, ost. plocha o výměře 81 m2, v 
k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na  převod této části 
pozemku

Na základě výše uvedeného odbor správy majetku vyhlásil dne 12.11.2012 výběrové řízení s termínem 
uzávěrky přihlášek - nabídek dne 14.12.2012.   Vyhlašovaná cena byla stanovena ve výši min. 850,-
Kč/m2 (dle znaleckého posudku). 
Do výběrového řízení se přihlásili 2 zájemci:

1. T. K. 
     Nabídka ceny činila 1000,- Kč/m2. Předložil  záměr na využití nemovitosti jako stavby řadových 
garáží.
     Souhlasil s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení a doložil potřebné doklady.

2 .M.K. 
    Nabídka ceny činila 900,- Kč/m2. Předložil záměr využití nemovitosti jako stavbu garáže.
    Souhlasil s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení a doložil potřebné doklady.

Komise pro záměry na zasedání dne 16.1.2013  hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení a 
po projednání doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova uzavřít kupní 
smlouvu s p.T. K. 

Důvodem předložení této dispozice k projednání v Zastupitelstvu města Přerova bylo na 
základě výběrového řízení schválit zájemce na úplatný převod části pozemku p.č. 1037/1, o 
výměře 81 m2, v k.ú. Přerov za účelem výstavby garaží.




