
Pořadové číslo: 6/3.2.1.

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 29.4.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 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 nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 
7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -

pozemku p.č 7116/5, ost. plocha, o výměře 88 m2 a pozemku p.č. 7116/6, ost. plocha, 

o výměře 312 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví PRECHEZA a.s., se sídlem Nábř. Dr. E. Beneše, Přerov I-Město, 751 62, 

Přerov, IČ 26872307 za kupní cenu ve výši 200 000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2. Kupní 
smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka, k jednání o uzavření právního úkonu 
dle bodu 1. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a 
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 24.3.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  
schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 18.6.2014 doporučila Radě města 
Přerova schválit záměr dle návrhu usnesení.

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 30.4.2014 neměla připomínek k odprodeji  
pozemků p.č. 7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú. Přerov.  

Stanovisko odboru správy majetku:

Oddělení majetkoprávní doporučuje převod pozemků uvedených v návrhu usnesení z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Prechezy a.s. za účelem dořešení 
majetkoprávních vztahů.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nacházejí v oploceném areálu Prechezy a.s.
Na odbor správy majetku se obrátila společnosti Precheza, a.s., se sídlem Přerov I-Město, 
nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, IČ 26872307 se žádostí o odprodej pozemků p.č. 7116/5, ost. 
plocha, o výměře 88 m2 a pozemku p.č. 7116/6, ost. plocha, o výměře 312 m2. Tyto pozemky 
se nachází v oploceném areálu společnosti Precheza, která má zájem do budoucna tyto 
pozemky užívat k provozování své podnikatelské činnosti a hodlá vybudovat přístupový 
chodník k nové vrátnici.

Koordinační skupina na svém jednání dne 30.4.2014 doporučila prověřit pozemky v celém 
areálu Prechezy a.s., které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. Bylo zjištěno, že 
Precheza a.s. užívá části pozemků p.č. 7116/3, ost. plocha, p.č. 7116/4, ost. plocha, p.č. 
7116/8, ost. plocha, p.č. 4116/10 ost. plocha, ve vlastnictví statutárního města Přerova, které 
zasahují do oplocení areálu. Precheza a.s. byla vyzvána k dořešení užívání těchto částí 
pozemků. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 6.8.2014 schválila záměr úplatného převodu.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu 
města Přerova ve dnech od 10.2.2015 do 24.2.2015.
Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Ctiradem Hoškem ze dne 24.10.2014 činí cena 

administrativní za pozemek p.č. 7116/6, ost. plocha, 168 411,36 Kč, tj. 539,78 Kč/m2 a za 

pozemek p.č. 7116/5, ost. plocha 47 500,64 Kč, tj. 539, 78 Kč/m2. Cena v místě a čase 

obvyklá činí za pozemek p.č. 7116/6, ost. plocha 156 000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2 a za pozemek 

p.č. 7116/5, ost. plocha 44 000,- Kč, tj. 500,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem –
zpracování znaleckého posudku uhradila PRECHEZA a.s.
Dále Precheza a.s. rovněž souhlasí s úhradou za bezesmluvní užívání těchto pozemků, které 
bude řešeno samostatně. 



Důvodem projednání této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost společnosti 
Precheza a.s. o převod pozemků p.č. 7116/5 a p.č. 7116/6 , které jsou situovány v jejich 
areálu a jsou užívány bez právního důvodu. Převodem dojde k dořešení 
majetkoprávních vztahů.


