
Pořadové číslo: 21/3.2.1.

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 27.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9.12. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 367/3, 
v k.ú.  Vinary u  Přerova. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 

367/3, zahrada, o výměře 209 m2, v k.ú. Vinary u Přerova, včetně oplocení, do vlastnictví RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567,  za cenu v čase a místě 

obvyklou  107.000,- Kč,  tj. 511,96 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého  posudku a  
správní  poplatek  za vklad  práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu, organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina dne 12.7.2013 projednala žádost a doporučila převod pozemku p.č. 367/3 v k.ú. 
Vinary u Přerova.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 14.8.2013 a doporučila Radě města Přerova  
schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města – pozemku  p.č. 367/3 v k.ú. Vinary u Přerova.



Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 75. schůzi dne 10.9.2013 schválila záměr úplatného převodu nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města – pozemku  p.č. 367/3 v k.ú. Vinary u Přerova. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu 
města Přerova v době od 12.9. do 27.9.2013.
Rada města Přerova na své 80. schůzi dne 13.11.2013 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod  výše uvedeného pozemku dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva: 

       Pozemek se nachází v ulici Vinařská, po levé straně od komunikace směr Lýsky - Vinary, který je 
ve vlastnictví statutárního města Přerova. SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 38, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ 27768961, požádala statutární město jako vlastník stavby vysokotlaké regulační 
stanice plynu, která se nachází na pozemku p.č. 367/3, zahrada, o výměře 209 m2, v k.ú. Vinary, o 
úplatný převod tohoto pozemku z důvodu dořešení vlastnického vztahu k oběma nemovitostem. Dle 
výpisu z katastru nemovitostí není stavba regulační stanice plynu zatím v katastru nemovitostí 
zapsána.
Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 367/3 v k.ú. Vinary u Přerova, bude řešeno samostatně dohodou o 
bezesmluvním užívání za předmětné období. V měsíci listopadu 2013 došlo k  fúzi provozovatelů 
distribuční soustavy plynu  skupiny RWE tedy i společnosti SMP Net, s.r.o. na nový název společnosti 
RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567.

       Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost SMP Net. 
S.r.o., Hornopolní 38, Ostrava o dořešení vlastnických vztahů k pozemku p.č. 367/3, na kterých 
je umístěna stavba regulační stanice plynu ve Vinarech, Vinařská ulice.


