
Pořadové číslo: 12/4.2.1.

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 4.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 6577/2 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. 6577/2, ost. plocha, označený dle geometrického plánu, jako díl „a“ o výměře 8 

m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti HAVEL 
servis s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Skopalova 131/16, IČ 26875039 za kupní cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 8 400,- Kč, tj. 1 050,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 
přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.11.2015 podala návrh ZM schválit úplatný převod  dle 
návrhu usnesení. 



Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2014 schválila záměr převodu.

Komise pro záměry

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 13.8.2014 doporučila  Radě města Přerova 
schválit záměr převodu.

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 27.6.2014 neměla námitek k převodu části pozemku p.č.  
6577/2 v k.ú. Přerov.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 6577/2, ost. plocha, v k.ú. Přerov je situován v ulici Skopalova.

Společnost HAVEL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Skopalova 131/16, IČ 26875039, je vlastníkem 
pozemků p.č. 6577/5, p.č. 6577/236 a p.č. 6577/251, které tvoří areál Havel - BOSCH Service. 

Pozemky p.č. 6577/5 a p.č. 6577/251 jsou odděleny úzkým pruhem pozemku o šířce cca 0,6 m2, který 
je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Vzhledem k tomu, že jednatel společnosti HAVEL s.r.o. p. Havel hodlá dořešit majetkoprávní vztahy, 
obrátil se na odbor správy majetku se žádostí o odprodej části pozemku p.č. 6577/2, ost. plocha, o 

výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov za účelem vytvoření souvislého celku pozemků v rámci vlastnictví 
společnosti HAVEL s.r.o.

Na základě žádosti společnosti HAVEL s.r.o. bylo na místním šetření dne 17.7.2014 zjištěno, že 

sousední pozemek p.č. 6577/23, zast. plocha a nádvoří, o výměře 290 m2, jehož součástí je rodinný 
dům, je v SJM Malík Petr a Malíková Kateřina, bytem Přerov I-Město, Skopalova 848/14 a že na části 
pozemku p.č. 6577/251 (ve vlastnictví společnosti HAVEL s.ro.) a na části p.č. 6577/2 (ve vlastnictví 

StMPr) o výměře cca 0,5 m2 je vybudován sjezd k vratům k zadní části rodinného domu ve vlastnictví 
manželů Malíkových. Manželé Malíkovi byli odborem správy majetku vyzváni k vyjádření ohledně 
dořešení majetkoprávního vztahu k části pozemku p.č. 6577/2. Manželé Malíkovi vyslovili souhlas s 
převodem části pozemku p.č. 6577/2 spol. Havel servis s.r.o. 

Občanská veřejnost byla se záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech od 8.12. do 22.12.2014 a ve dnech od 5.11. do 19.11.2015.

Dle znaleckého posudku vypracovaného JUDr. Vratislavem Dočkalíkem ze dne 2.9.2015 činí cena v 

místě a čase obvyklá 8 400,- Kč, tj. 1050,- Kč/m2.

Náklady spojené s úplatným převodem, tj. náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 284,-
Kč a náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši 5 808,- Kč budou řešeny v kupní smlouvě 
mezi statutárním městem Přerov a společností HAVEL servis s.r.o.

Důvodem předložení této dispozice v Radě města Přerova je žádost společnosti HAVEL s.r.o. o 
odprodej části pozemku p.č. 6577/2, ost. plocha, za účelem dořešení majetkoprávních vztahů.


