
Pořadové číslo: 22/3.2.4

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 28.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 2. 
2014

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:

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  
p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví  statutárního města Přerova -  části pozemku  
p.č. 5734/1,  dle geometrického plánu  č. 5784-101/2013 označenou jako  díl „a“, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře  58 m2  v  k.ú. Přerov, do vlastnictví  společnosti H R U Š K A, spol s.r.o.  Ostrava -
Martinov,   za cenu  v čase a místě obvyklou 56 820,- Kč tj. 979,65 Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své  82. schůzi dne 11.12. 2013  usnesením č. 3014/82/6/2013 
schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí dle návrhu 
usnesení.
Stanovisko  Rady města Přerova z 84. schůze konané  dne  29. 1. 2014 bude sděleno 
předkladatelem v den konání Zastupitelstva města Přerova.

Důvodová zpráva:



Pozemek p.č. 5734/1, ostatní plocha,  se nachází na  ul. 9. května,  tvoří  přístupové plochy k okolním 
objektům. 

Žadatel společnost HRUŠKA, spol s.r.o., Na Hrázi 3228/2, Ostrava Martinov   požádala na 
základě geometrického plánu  č. 5784-101/2013 o  odkoupení části pozemku p.č. 5734/1, o výměře 58 
m2 v k.ú. Přerov. Jedná se o část pozemku přiléhající k objektu občanské vybavenosti  bez č.p. /č.e., 
postavené na pozemku p.č. 5734/11 v k.ú. Přerov, který je zastavěn  stavbou prodejny potravin. Na 
požadované části pozemku se nachází  rampa a přístavek ve vlastnictví společnosti HRUŠKA s.r.o., 
která objekt občanské vybavenosti bez č.p/č.e. na pozemku p.č. 5734/11 v k.ú. Přerov  včetně rampy 
odkoupila od pana  S. M..

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.10.2013 usnesením č. 2789/76/6/2013 schválila záměr 
statutárního města Přerova.  Zastupitelstvo města Přerova na svém  20  jednání, usnesením č. 
829/20/3/2013 schválilo úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova, části 
pozemku p.č. 5734/1, o výměře 58 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana S. M., avšak před podpisem  
kupní smlouvy pan S. M.  stavbu  občanské vybavenosti  (prodejnu potravin) včetně rampy  postavené 
na pozemku,  dle geometrického plánu č. 5784-101/2013 označené  jako díl „a“, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 58 m2 v k.ú. Přerov  převedl do vlastnictví společnosti HRUŠKA , spol. s.r.o, Na 
Hrázi 3228/2 Martinov, Ostrava. 

Právní vztah k pozemku   pod stavbou bude do doby převodu  řešen  s vlastníkem stavby  
uzavřením  dohody o bezesmluvním užívání.

Rada města Přerova na své  82. schůzi dne 11.12.2013 schválila - úplatný převod nemovitých 
věcí  - části pozemku  p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov dle návrhu usnesení.

Záměr statutárního města Přerova byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od  
16.12. 2013 do 30.12. 2013.

Cena zjištěná ve znaleckém posudku znalce J. P.  činí 56 820,- Kč. Cena v čase a místě 
obvyklá  činí  56 820,- Kč. Náklady  za znalecký posudek a vklad vlastnického práva uhradí  kupující.

Úplatný převod byl předložen  k projednání  na 84 schůzi Rady města Přerova dne 29.1.2014. 
Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva města 
Přerova.

Úhrada za  bezesmluvní užívání části  pozemku p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov bude řešena 
samostatně.

Důvodem předložení a projednání  této dispozice v orgánech obce je žádost společnosti Hruška 
s.r.o.,  která  hodlá část pozemku p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov  odkoupit  a tím dořešit  právní vztah 
k pozemku pod stavbou.


