
Pořadové číslo: 2/3.2.1.

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 17.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 5054/1, ost. plocha, v k.ú.  Přerov – dodatek č. 1.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č.1. ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 
28.7.2009 mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím prodávajícím) a 

- MUDr. Z*** Mgr. P*** A***– id. podíl 1/3, SJM;
- MUDr. A***L***– id. podíl 1/3;
- MUDr. Z*** M*** – id. podíl 1/3;

(jako budoucímu kupujícími)

na úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 5054/1, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře cca 60 m2, do podílového 
spoluvlastnictví:

Dodatkem se mění budoucí kupující - MUDr. Z***a Mgr. P***A*** – id. podíl 1/3, 
SJM, na MUDr. Z***A*** – id. podíl 1/3. Dodatek bude obsahovat nové ustanovení 
a to, že kupní cena stanovena znaleckým posudkem bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.



Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu, následného podpisu kupní 
smlouvy a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 
právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit dodatek dle návrhu 
usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.10.2014  podala návrh  Zastupitelstvu města 
Přerova  schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní dle návrhu 
usnesení.

Důvodová zpráva:

Dne 28.7.2009 byla mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím prodávajícím) a 

- MUDr. Z*** a Mgr. P*** A*** id. podíl 1/3, SJM;
- MUDr. A*** L***– id. podíl 1/3;
- MUDr. Z*** M*** – id. podíl 1/3;

(jako budoucímu kupujícími)

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 

cca 60 m2 do podílového spoluvlastnictví, za účelem vybudování parkovacích stání.

Pozemek se nachází v ul. 9. května 73 u zdravotního střediska, ve kterém mají ordinace 
budoucí kupující. Po předložení podkladů pro uzavření kupní smlouvy – geometrického plánu 
a znaleckého posudku bylo při přípravě kupní smlouvy zjištěno, že manželství mezi MUDr. 
Z*** A*** a Mgr. P*** A*** bylo rozvedeno a byla uzavřena smlouva o vypořádání SJM, 
na základě které se MUDr. A***stala vlastníkem id. 1/3 přilehlého pozemku p.č. 1523, jehož 
součástí je stavba objektu bydlení č.p. 2134 ( 9.května 73). Na dotaz Odboru správy majetku a 
komunálních služeb paní MUDr. A***písemně sdělila, že výhradním nabyvatelem id. podíl 
1/3 části pozemku p.č. 5041/1 bude ona. 
V době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní platila jiná pravidla pro uplatnění DPH, 
dle kterých převod části pozemku p.č. 5054/1, v k.ú. Přerov, nepodléhal příslušné sazbě DPH 
Po 1.1.2014, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů vyplývá, že předmětná část pozemku p.č. 5054/1, v k.ú. Přerov, při převodu 



příslušné sazbě DPH podléhá.
Z výše uvedených důvodů je podáván návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je změna 
náležitostí pro uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Přerov, v ul. 
9. května 73, u zdravotního střediska, která je v majetku statutárního města Přerov.


