
Pořadové číslo: 19/3.2.5.

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 23.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 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 - části pozemku 
p.č. 302 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova – části pozemku  
p.č. 302, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 541-176/2006 jako pozemek p.č. 302/2, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 24729035,  za kupní cenu ve 
výši  4 250,- Kč, tj. 850,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.7.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Stanovisko Komise pro záměry:

Komise pro záměry na svém zasedání dne 17.4.2013 po projednání doporučila Radě města 
Přerova schválit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 302 v k.ú. Kozlovice u Přerova 
dle návrhu usnesení.



Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina  na svém jednání dne 29.3.2013 tuto žádost projednala a nemá 
připomínek k odprodeji pozemku pod stavbou trafostanice.  

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 302 , ost. plocha o celkové výměře 6062 m2 se nachází na rozhraní ulic Na 
zábraní a Tučínská v obci Kozlovice.

Na statutární město Přerov se obrátila společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 se žádostí o odprodej části pozemku  p.č. 302, ost. plocha, 
označené dle geometrického plánu č. 541-176/2006 jako pozemek p.č. 302/2, zast. plocha a nádvoří , o 
výměře 5 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.  Jedná se o pozemek pod trafostanicí, vybudovanou v rámci 
stavby „Kozlovice RD Švejda, TS 4692“.

Koordinační skupina nemá k odprodeji pozemku připomínky.
Komise pro záměry na svém zasedání dne 17.4.2013 po projednání doporučila Radě města 

Přerova schválit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 302 v k.ú. Kozlovice u Přerova dle 
návrhu usnesení.

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 302 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova byl schválen Radou města Přerova.

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu 
města Přerova ve dnech od 13.5. do 28.5.2013.

Rada města Přerova  na své schůzi dne 2.8.2013 podala  návrh Zastupitelstvu města Přerova  
schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Dle znaleckého posudku vypracovaného J. P. ze dne 27.5.2013 činí cena administrativní i cena 
v místě a čase obvyklá  4 250,- Kč.

Náklady spojené s převodem části pozemku uhradí kupující - úhrada faktury za znalecký 
posudek bude řešena v ujednání kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a ČEZ Distribuce 
a.s. 

Důvodem předložení a projednání této dispozice v Zastupitelstvu města  Přerova je žádost  
ČEZ Distribuce, a.s. o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku pod stavbou trafostanice.


