
Pořadové číslo: 4/3.2.1.

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 26.2.2015

Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 694/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 694/1, orná půda, označený dle 
geometrického plánu č. 623-165/2013, jako pozemek p.č. 694/3, zast. plocha, o 

výměře 12 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví AGRAS Želatovice, a.s., se sídlem Želatovice 203, PSČ 75116, IČ 

25360663 za kupní cenu ve výši 6000,- Kč , tj. 500,- Kč/m2 a uzavření kupní 
smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

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

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.2.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.



Stanovisko odboru správy majetku:

Odbor správy majetku  doporučuje schválit  převod části pozemku p.č. 694/1 z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 694/1, orná půda, o celkové výměře 5010 m2 se nachází na okraji městské části 
Přerov IV-Kozlovice, v lokalitě Zábraně, jihozápadně od zástavby této městské části.
Na statutární město Přerov se obrátila společnost AGRAS Želatovice, a.s. , se sídlem 
Želatovice 203, PSČ 751 16, IČ 25360663 se žádostí o odprodej části pozemku p.č. 694/1, 
orná půda, označené dle geometrického plánu č. 623-165/2013, jako pozemek p.č. 694/3, zast. 

plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova. Jedná se o část pozemku pod budovou 
technické vybavenosti bez čp./če - "Spínací stanice elektro" ve vlastnictví AGRAS Želatovice 
a.s. V rámci vybudovaného objektu technické vybavenosti "Spínací stanice elektro" již bylo 
na pozemku p.č. 694/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova zřízeno věcné břemeno zřizování a 
provozování kabelového vedení NN, právo vstupovat a vjíždět za účelem provozu a údržby na 
základě smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a 
AGRAS Želatovice a.s.
Koordinační skupina na svém jednání dne 20.11.2014 neměla námitek k převodu pozemku 
pod stavbou.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu 
města Přerova ve dnech od 8.12. 2014 do 22.12.2014.
Záměr úplatného převodu byl schválen Radou města Přerova dne 4.12.2014.
Dle znaleckého posudku vypracovaného JUDr. V. Dočkalíkem ze dne 29.10.2014 činí 

zjištěná cena 5 970,- Kč, tj. 497,50 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá činí 6 000,- Kč, tj. 

500,-Kč/m2. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu již byly 
uhrazeny z prostředků kupujícího, kolek v hodnotě 1000,- Kč bude uhrazen z prostředků 
kupujícího.
Bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 694/1 bude řešeno samostatně. Výše bezdůvodného 
obohacení bude stanovena od doby zahájení stavby do doby provedení vkladu kupní smlouvy 
na katastrální úřad.

Důvodem projednání této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je dořešení 
majetkoprávního vztahu k pozemku p.č. 694/3, zast. plocha v k.ú. Kozlovice u Přerova, 
který je zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele.


