
Pořadové číslo: 12/4.2.6.

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 nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
510/11 v k.ú. Předmostí.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 510/11, orná půda, o výměře 14 m2 v k.ú. Předmostí 
z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem 

Přerov, Šířava 17, IČ: 19014104 za kupní cenu 2.800,- Kč, tj. 200,- Kč/m2 a uzavření kupní 
smlouvy ve znění dle přílohy 1.

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:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina na 5. jednání dne 26.3.2015 projednala záležitost úplatného převodu pozemku 
p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí bez připomínek. 

Místní výbor Předmostí:



Místní výbor Předmostí souhlasí s převodem pozemku společnosti EMOS spol. s r.o.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí na 
31. schůzi konané dne 26.11.2015, kdy podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod tohoto pozemku a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 510/11, orná půda, o celkové výměře 14 m2 v k.ú. Předmostí se nachází mezi silnicí I/47 
- Přerov-Lipník a areálem společnosti EMOS na ulici Lipnická. Pozemek není využívaný, je silně 
podmáčený. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Společnost EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17 (dále "EMOS") je vlastníkem areálu 
logistického centra na ul. Lipnická v Přerově a má záměr toto centrum rozšířit - provést přístavbu, 
vybudovat nové parkoviště, zázemí pro zaměstnance, návštěvy atd. Tímto záměrem je dotčen m.j. i 
pozemek p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí. EMOS jedná s vlastníky dotčených pozemků o převodu a 
požádal statutární město Přerov o převod p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí.
Rada města Přerova na 20. schůzi konané dne 11.6.2015 schválila záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 15.6. 
do 29.6.2015.
Byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny pozemku. Dle tohoto znaleckého posudku 

vyhotoveného znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem činí cena zjištěná 2.320,- Kč, tj. Kč/m2 a cena 

obvyklá 2.800,- Kč, tj. 200,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 1.934,- Kč. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán převod pozemku v sousedství areálu logistického 
centra EMOS na ulici Lipnická v Přerově za účelem rozšíření tohoto centra.


