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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 8.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků pro 
stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené  dne 1.12.2011 
mezi  Z. S. , bytem, Přerov I-Město,  jako budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako 
budoucím kupujícím, na úplatný převod části pozemku p.č. 5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov, 
kterým se  článek III smlouvy o smlouvě budoucí kupní mění tak, že  kupní cena  ve výši 650 Kč/m2

se  mění na částku  1500,- Kč/m2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.3.2013  usnesení č. 2294/59/8/2013 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova  neschválit  dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní  
dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek  uvedený  v návrhu usnesení se nachází  na ul. Želátovská, po levé straně  při 
výjezdu z Přerova směrem k obci Želátovice.

Na základě  žádosti Odboru rozvoje  předložil Odbor právní  k projednání Zastupitelstvu 
města Přerova dne 14.2.2011 návrh na úplatný převod pozemků  pro stavbu cyklostezky na ul. 
Želátovská,  usnesení Zastupitelstva města Přerova  č. 79/4/3/2011. 



Paní S. uzavřela dne 1.12.2011 smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 
5215/8 v k.ú. Přerov  za cenu 650,- Kč/m2.  Součástí ujednání  smlouvy o smlouvě budoucí kupní  je 
ustanovení, že  budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu kupní cenu  v čase a místě 
obvyklou,  tj. 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana J. P.). 

Na základě dopisu paní Š. byl předložen k projednání orgánům obce  návrh na úplatný převod 
části pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 315 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J. Š., bytem Luhačovice,  
do vlastnictví statutárního města Přerova, za požadovanou cenu 1500,-- Kč/m2 ( tj. 469 500, Kč) a to 
tak, že nejprve bude mezi   smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Součástí 
ujednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní  je ustanovení, že budoucí kupující uhradí budoucímu 
prodávajícímu  zálohu kupní ceny  ve výši 300 000,- Kč a to do 10 dnů od podpisu smlouvy, zbývající 
část  kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu do 20-ti dnů  ode dne uzavření kupní  smlouvy.   

Dne 3.12. 2012 zaslala dopis  náměstku primátora  paní Z. S., která se ze  sdělovacích 
prostředků  dozvěděla, že Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání  dne 10.9.2012  
usnesením č. 566/13/3/2012 schválilo úplatný převod  části pozemku p.č. 5215/34, o výměře cca 315 
m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  J. Š. do vlastnictví statutárního města Přerov za cenu 1500,- Kč/m2, tj. 
469 500,- Kč.

Po seznámení s těmito skutečnostmi paní S.  žádá, aby orgány obce  postupovaly stejně i v 
případě převodu části pozemku p.č. 5215/8, orná půda, o výměře cca 220 m2 v k.ú. Přerov, ve 
vlastnictví paní Z. S.,  a to tak,  že bude uzavřen dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní,  kde se 
mění článek  III  této smlouvy  tak ,  že   požadovaná kupní cena  bude činit  1500,-- Kč/m2. To 
znamená, že celková  výše kupní ceny  za 220 m2  místo  143 000,- Kč se změní na částku 330 000,-
Kč.

         Důvodem předložení a projednání této dispozice  v orgánech obce  je  změna výše  úhrady 
kupní ceny pozemku p.č. 5215/8, orná půda v k.ú. Přerov, (ve vlastnictví paní Z. S.) který je 
potřebný pro  stavbu cyklostezky na ul. Želátovská. Paní S. požaduje   místo kupní ceny  650,-
Kč/m2,   částku 1500,- Kč/m2.


