
Pořadové číslo: 18/3.2.5

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 5.6.2013

Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 17. 6. 
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:

Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 235 v 
k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 235, zastavěná plocha v k.ú. Přerov označené dle 
geometrického plánu č. 5574-54/2012  jako pozemek p.č. 235, ostatní  plocha, zeleň o výměře 320 m2,

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  B. L., bytem , Praha 3 - Žižkov, za 
cenu vzešlou z výběrového řízení ve výši  1.120.000,-Kč, tj. 3 500,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 63 schůzi dne 9.5.2013  podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova  schválit  úplatný převod dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 235, ostatní plocha  v k.ú. Přerov se nachází na rohu ul. Mostní a nábřeží  PFB, 
v okolí řeky Bečvy v ochranném pásmu Městské památkové zóny. V blízkosti se nachází polyfunkční 



dům  ve vlastnictví PSS DEVELOPERSKÁ s.r.o,  a sousedí s nemovitostí ve spoluvlastnictví  P. Ř.a  
R. Ř..

Rada města Přerova na své 57. schůzi dne  6.3.2013  usnesením č. 2288/57/6/2013  schválila 
záměr úplatný převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 235, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 320 m2 v k.ú.  Přerov a vyhlášení  výběrového řízení na prodej   
této nemovitost. Výběrové řízení bylo  zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení měli  uhradit  účastnický poplatek ve výši 2000,- Kč navýšený o příslušnou 
sazbu DPH.

Na základě vyhlášení výběrového řízení se přihlásilo 5 zájemců.
Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 17.4.2013 na základě  přihlášek vyhodnotila 
tyto nabídky v následujícím pořadí.

1. .B. L., bytem, Praha 3 - Žižkov
Záměr využití nemovitosti: výstavba třípodlažního multifunkčního domu s nebytovými prostorami v 
přízemí a bytovými jednotkami v 2. a 3. nadzemním podlaží.
Nabídka ceny: 3.500,-Kč/m2 ( 1.120.000,-Kč)
Byly splněny všechny podmínky dané výběrovým řízením.

2.P. Ř., bytem, Valašské Meziříčí
Záměr využití nemovitosti: jako spoluvlastník sousedících nemovitostí hodlá zastavět roh ul. Mostní a 
P.F.B. polyfunkčním domem. Parkování navrhuje uvnitř vnitrobloku na svých pozemcích.
Nabídka ceny: 2.500,-Kč/m2 ( 800.000,-Kč)
Byly splněny všechny podmínky dané výběrovým řízením.

3. J. Z., bytem Šišma , 
Záměr využití nemovitosti: výstavba polyfunkčního domu
Nabídka ceny: 2.531,25Kč/m2 ( 810.000,-Kč)
Byly splněny všechny podmínky dané výběrovým řízením.

4. PSS DEVELOPERSKÁ s.r.o.,se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov 
Záměr využití nemovitosti: výstavba polyfunkčního domu č. III
Nabídka ceny: 3.200,- Kč/m2 ( 1.024.000,-Kč)
Byly splněny všechny podmínky dané výběrovým řízením.

5. R. Ř., bytem, Přerov 
Záměr využití nemovitosti: jako spoluvlastník sousedících nemovitostí hodlá zastavět roh ul. Mostní a 
P.F.B. polyfunkčním domem. Parkování navrhuje uvnitř vnitrobloku na svých pozemcích.
Nabídka ceny: 3.200,- Kč/m2 ( 1.024.000,-Kč)
Byly splněny všechny podmínky dané výběrovým řízením.

Pan P. podal návrh  na vyhlášení druhého kola VŘ z důvodu maximalizace zisku z prodeje 
pozemku. Mgr.Vojtášek  sdělil, že  Rada města Přerova by musela zrušit první kolo VŘ a vyhlásit 
druhé kolo VŘ se stanovením výše min kupní ceny ve výši nejvyšší nabídky.
O návrhu p. P. bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro/4 , Proti/2 , Zdržel se/0 – komise se neusnesla
Dále bylo hlasováno o nejvyšší nabídce p.  B. L.l
Výsledek hlasování: Pro/2 , Proti/3 , Zdržel se/1 – komise se neusnesla

Záměr  statutárního města Přerova byl zveřejněn na úřední desce od 15.3.2013 do 15.4.2013.
Cena nemovitostí  zjištěná dle znaleckého posudku č. 03/13 znalce J. P. činí 264 220,- Kč (tj. 825,70  
Kč/ m2).  Cena v čase  a  místě obvyklá činí 576 000,- Kč,  tj.  1800,- Kč/m2.
Vzhledem tomu, že se komise neusnesla byl Radě města Přerova předkládán návrh na usnesení dle 
výsledků výběrového řízení.



Rada města Přerova na své 63 schůzi svým usnesením č. 2415/63/6/2013 podala návrh 
Zastupitelstvu města  Přerova schválit  úplatný převod části pozemku p.č. 235 v k.ú. Přerov dle návrhu 
usnesení.

Důvodem předložení a projednání této dispozice  v orgánech obce  je  převod části  
pozemku p.č. 235 v k.ú. Přerov dle výsledků výběrového řízení.


