
Pořadové číslo: 6/3.3.1

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
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova - převod 
spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

id. 1/4 pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2 v k.ú. 
Přerov.

2 schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 329/61052, k celku 

pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2 v k. ú. Přerov, z 
vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o., Žerotínovo nám. 641/15, Přerov I-Město, IČ: 
26874679, do vlastnictví statutárního města Přerov, za dohodnutou kupní cenu 647,-

Kč , ( tj. 625,-Kč/m2), dle návrhu smlouvyve znění dle přílohy č.1.

3 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina



Koordinační skupina na svém jednání dne 31.10.2014 doporučila neschválit úplatný  převod   
id. 1/4  nemovitosti - pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov. Doporučila jednat o koupi části 
odpovídající  spoluvlastnickému  podílu města. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova  na své schůzi dne 9.4.2015  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 529/7, zastavěná plocha a nádvoří se nachází na rohu ul. Č. Drahlovského a ul. 
Bratrská v Přerově. Na tomto pozemku se nachází bytový dům č.p. 484, 486, 487, kde má 
statutární město Přerov vlastnické právo k id. podílu ve výši 987/61052 bytového domu. 
Statutární město Přerov obdrželo od vlastníka pozemku - společnosti IGIVEX s.r.o., se sídlem 
Žerotínovo nám. 15, Přerov výzvu k uplatnění předkupního práva k id. 1/4 pozemku p.č. 
529/7 v k.ú. Přerov, za dohodnutou kupní cenu 30 000,- Kč, nebo k uplatnění předkupního 
práva k spoluvlastnickému podílu ve výši 329/61052, k pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 48 m2 v k. ú. Přerov, za dohodnutou kupní cenu 647,- Kč, která odpovídá 
výši spoluvlastnického podílu statutárního města Přerov na budově.
Cena zjištěná za id. 1/4 pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov stanovena ve znaleckém posudku č. 
75-2014 znalce Stanislava Sedláčka činí 9 887,- Kč.
Dne 4.12.2014 Rada města Přerova na své 4. schůzi usnesením č. 54/4/6/2014 po projednání:

1. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova id. 1/4 pozemku p.č. 

529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov.
2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova využít předkupního práva spoluvlastnického 
podílu ve výši 987/61052, k celku pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

48 m2 v k. ú. Přerov, (tj. výše spoluvlastnického podílu specifikovaná na listu vlastnickém č. 
17514 v k.ú. Přerov pro statutární město Přerov).
3. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického 
podílu ve výši 987/61052, k celku pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

48 m2 v k. ú. Přerov, z vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o., Žerotínovo nám. 641/15, Přerov 

I-Město, za dohodnutou kupní cenu 485,- Kč ( tj. 625,-Kč/m2).
Na základě tohoto usnesení byla společnost IGIVEX s.r.o. požádána o předložení návrhu 
kupní smlouvy ( viz příloha) . V této smlouvě je uveden jiný podíl než je v usnesení č. 
54/4/6/2014. Podle kupní smlouvy výše spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 529/7, 
která přísluší k bytové jednotce, je vyjádřena poměrem 329/61052. Původně výše 
spoluvlastnického podílu byla vyjádřena poměrem 987/61052, což nebylo správně a z tohoto 
důvodu se původní usnesení č. 54/4/6/2014 ruší.

Důvodem předložení a projednání je žádost společnosti IGIVEX s.r.o. Přerov na převod 
spoluvlastnického podílu 329/61052 k pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
společnosti.


