
Pořadové číslo: 18/3.3.3

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 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 do majetku statutárního města  Přerova -  spoluvlastnického 
podílu   pozemku  p.č. 5196/6  a   p.č. 5196/7  v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod  spoluvlastnického podílu id. 574/11543 k  pozemkům  p.č. 5196/6, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 186 m2 a p.č. 5196/7, zastavěná plocha, o  výměře 196 m2 v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, do vlastnictví Statutárního města Přerova, za kupní cenu ve výši 11 
591,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

Rada města Přerova na  65 schůzi dne 29.5.2013  svým usnesením č. 2482/65/6/2013 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod  dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem nebytového  prostoru č. 2593/101  v  budově č.p.  2592  a  č.p.  
2593   bytový dům, na ul. Gen. Janouška  č.o. 9,11 postavený  na pozemku p.č. 5196/6 a  p.č. 5196/7 



vše v k.ú. Přerov. Tento nebytový prostor je   v případě ohrožení státu   určen k úkrytu  obyvatelstva  o 
celkové kapacitě 110 obyvatel. V mírové době je využíván vlastníky  bytových jednotek jako sušárna.

V návaznosti  na  řešení majetkoprávních vztahů vlastníků bytových jednotek  k uvedeným 
pozemkům, vyzval  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  Statutární město Přerov  k 
dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům p.č. 5196/6 a p.č. 5196/7 v k.ú. Přerov, které je 
nezbytné řešit jako celek. 

Specializované  pracoviště  ochrany krizového řízení  sdělilo, že uvedený  nebytový  prostor je 
evidovaný pod.č. 08080044  stálých úkrytů CO.  

Rada města Přerova na své 29 schůzi  dne 5.3.2008 usnesením č. 889/29/6/2008 A-9 schválila 
záměr statutárního města Přerova úplatný převod spoluvlastnického podílu pozemků p.č. 5196/6 a 
5196/7 v k.ú. Přerov.  Magistrát města Přerova požádal  Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o  sdělení podmínek převodu. Na základě  toho ÚZSVM  dne 4.4.2013 sdělil, že uvedené 
pozemky jsou  bezesmluvně  užívány, proto je nutné uhradit  částku za bezesmluvní užívání  ve výši 4 
034,- Kč,  za období  od 28.6.2000 do 31.12.2012. Statutární město Přerov v dané věci uplatní  
obecnou tříletou promlčecí lhůtu.

Důvodem předložení této dispozice je dořešení právního vztahu  spoluvlastnického podílu  
pozemků  p.č. 5196/6  a  p.č. 5196/7 v k.ú. Přerov, přináležící k nebytové jednotce  2593/101 (
sloužící jako kryt CO).


