
                                                                                                                                      Příloha

Rada města Přerova na své schůzi dne 30.9.2014 projednala následující varianty s tím, 
že byla schválena VARIANTA II.

VARIANTA I
Trvá na svém usnesení č. 3385/90/6/2014 bod 2, kterým podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova do 
vlastnictví Ing. P.L., 750 02 Přerov

- pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za 
   cenu v čase a místě  obvyklou ve výši  52.890,-Kč, tj. 150,- Kč/m2.

- pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13.365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu v čase 
   a místě obvyklou ve výši 169.970,- Kč (pozemek 133.650,- Kč, tj. 10 ,- Kč/m2, trvalé 
   porosty na pozemku p.č. 3323  ve výši 36.320,- Kč). 

VARIANTA II
1. Ruší své usnesení č. 3385/90/6/2014 bod 2, z 90. Schůze Rady města Přerova konané 

dne 30.4.2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P. L.,
750 02 Přerov

             - pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za 
              cenu v čase a místě  obvyklou ve výši  52.890,-Kč, tj. 150,- Kč/m2.

             - pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13.365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu v čase 
             a místě obvyklou ve výši 169.970,- Kč (pozemek 133.650,- Kč, tj. 10 ,- Kč/m2, trvalé 
              porosty na pozemku p.č. 3323  ve výši 36.320,- Kč). 

2. Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P. L.,750 02 Přerov     

            - pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za 
             cenu dohodou ve výši  25.000,-Kč, tj. 71,022 Kč/m2.

          - pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13.365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu 
             dohodou ve výši 84.000,- Kč (pozemek 66.000,- Kč, tj. 4,938 Kč/m2, trvalé    

                      porosty na pozemku p.č. 3323  ve výši 18.000,- Kč). 


