
Pořadové číslo: 9/4.5.1.

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 28.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Ing. Miloslav Dohnal, Ing.
Jaroslava Štěpánová

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 5307/15 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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

pozemku p.č. 5307/15, ost. plocha, o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov do majetku vlastníků 
jednotek dle jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 2618, č.p. 2619 
a č.p. 2620, příslušného k části obce Přerov I-Město, a pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov za 
cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku, a to následovně.

Č. jed. způsob využití vlast. podíl

2618/1 byt 7770/246431
2618/2 byt 7819/246431
2618/3 byt 5900/246431
2618/5 byt 7791/246431
2618/6 byt 5871/246431
2618/7 byt 4001/246431
2618/8 byt 7755/246431
2618/9 byt 5816/246431
2618/10 byt 4010/246431
2618/11 byt 7727/246431
2618/12 byt 5790/246431
2618/13 byt 6776/246431
2618/14 byt 4623/246431
2619/1 byt 7644/246431



2619/2 byt 7771/246431
2619/3 byt 7379/246431
2619/4 byt 9474/246431
2619/5 byt 7316/246431
2619/6 byt 9747/246431
2619/7 byt 7411/246431
2619/8 byt 9495/246431
2619/102 byt 3307/246431
2620/1 byt 7820/246431
2620/2 byt 7720/246431
2620/3 byt 7714/246431
2620/4 byt 4157/246431
2620/5 byt 5918/246431
2620/6 byt 7701/246431
2620/7 byt 3999/246431
2620/8 byt 4888/246431
2620/9 byt 7707/246431
2620/10 byt 3993/246431
2620/11 byt 5851/246431

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ve 
znění přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2015

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, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.7.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  
úplatný převod dle návrhu usnesení.

Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro záměry na svém zasedání dne 16.7.2014 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 
převodu.

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 30.5.2014 projednala žádost a neměla námitek k převodu 
části pozemku. Doporučuje uzavření budoucí kupní smlouvy a převod pozemků až po realizaci a 
zaměření skutečného  provedení.

Důvodová zpráva:



Pozemek p.č. 5307/15, ost. plocha , sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře 5522 m2 je 
situován mezi domy ulice Neumannova, Želátovská a Alšova a tvoří veřejné prostranství.
Na odbor správy majetku se obrátil pan Michal Tomiška, předseda Sdružení vlastníků bytových 
jednotek, Neumannova 1, 3, 5 se žádostí o odprodej částí pozemku p.č. 5307/15, ost. plocha o výměře 

17,1 m2 z důvodu realizace stavby nových vstupů do budovy. Jedná se o 3 části před jednotlivými

vchody, a to Neumanova 2618/1 o výměře 6,75 m2, Neumannova 2619/3 o výměře 5,7 m2 a 

Neumannova 2620/5 o výměře 4,65 m2. Celková výměra činí 17,1 m2.
Rada města Přerova schválila záměr na své schůzi dne 6.8.2014.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech 8.8. do 22.8.2014 a opětovně od 25.5. do 8.6.2015. 

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost Sdružení vlastníků 
bytových jednotek Neumannova 1, 3, 5 o odprodej části pozemku p.č. 5307/15, ost. plocha v k.ú. 
Přerov.


