
Pořadové číslo: 19/3.2.6.

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 - pozemku p.č. 
2645/61 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod  pozemku  p.č.  2645/61, ost. plocha, o výměře 66 m2, v k.ú. Přerov z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového družstva, 75011 Přerov 2, 
Kratochvílova 41,  IČ  00053236  za kupní cenu ve výši 72 600,- Kč, tj. 1 100,- 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 pozemku p.č. 2645/61 v k.ú. Přerov dle návrhu 
usnesení.

Stanovisko koordinační skupiny:



Na koordinační skupině dne 1.3.2013  byla tato žádost projednána.  Odbor stavební upozornil 
na skutečnost, že do pozemku směřuje okno poslední řadové garáže na pozemku p.č. 2645/2 v 
k.ú. Přerov a rozvaděč NN. Pravděpodobně se na pozemku nacházejí další inženýrské sítě –
což by vedlo ke komplikacím při možném umísťování stavby garáží.    
Na pozemku p.č. 2645/61 se nachází rampa, pro opravy, případně mytí vozidel. Koordinační 
skupina doporučila oslovit vlastníka stavby navazujících řadových garáží – SBD Přerov s 
dotazem zda pozemek uživatelé garáží využívají, případně jej nabídnout SBD Přerov k 
odprodeji.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 2645/61, ost. plocha , o výměře 66 m2  navazuje na řadové garáže v ul. 
Dvořákova.

Na statutární město Přerov se obrátil  pan P. S. o odprodej předmětného pozemku, za účelem 
vybudování garáže, která by navazovala na stávající řadu garáží.

Na základě doporučení  koordinační skupiny byl osloven vlastník  navazujících garáží – SBD 
Přerov se žádostí o vyjádření, zda je předmětný pozemek využíván uživateli garáží a rovněž i s 
nabídkou  k odprodeji pozemku.
Stavební bytové družstvo Přerov  ve své písemné odpovědi uvedlo, že  rampa na předmětném  
pozemku  je využívána  nájemci družstevních  řadových garáží. Z toho důvodu  hodlá SBD Přerov  
zachovat tuto nájezdovou rampu a  požádalo  o odprodej pozemku p.č. 2645/61 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do jejich vlastnictví.

Komise na svém  zasedání dne 17.4.2013 projednávala převod pozemku p.č. 2645/61 v k.ú. 
Přerov  ve variantním řešení:  

Varianta I:
schválit záměr statutárního města Přerova  -  úplatný převod  pozemku  p.č.  2645/61, ost. plocha, o 
výměře 66 m2, v k.ú. Přerov.

Varianta II: 
schválit záměr statutárního města Přerova  -  úplatný převod  pozemku  p.č.  2645/1, ost. plocha, o 
výměře 66 m2, v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod tohoto pozemku  za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 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 uhradí účastnický poplatek ve 
výši 2000,- Kč navýšený o příslušnou sazbu DPH.

Komise doporučila Radě města Přerova schválit Variantu I.

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.5.2013 schválila záměr úplatného převodu.

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

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.7.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.
Dle znaleckého posudku vypracovaného J. P. ze dne 28.5.2013 činí cena administrativní 54 500,-
Kč a cena v místě a čase obvyklá činí  72 600,- Kč.

Náklady spojené s převodem pozemku p.č. 2645/61 v k.ú. Přerov uhradí SBD Přerov. 
Úhrada faktury za znalecký posudek, bude řešena v ujednání kupní smlouvy mezi statutárním 
městem Přerovem a SBD Přerov.



Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost  SBD Přerov o 
odprodej předmětného pozemku  v ul. Dvořákova za účelem dořešení majetkoprávních vztahů.


