
Pořadové číslo: 12/4.2.8

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 v majetku statutárního města Přerov spoluvlastnického 
podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 617/20176, k pozemku p.č. 

3118/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 226 m2 v k. ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
města Přerov do vlastnictví *** za dohodnutou kupní cenu 8 287,- Kč a uzavření kupní 
smlouvy dle přílohy.

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit záměr statutárního města Přerov dle 
návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.6.2015 usnesením č. 539/21/7/2015 schválila záměr 
statutárního města Přerov úplatný převod dle návrhu usnesení.
Stanovisko Rady města Přerova z 32. schůze Rady města Přerova konané dne  10.12.2015 bude 
sděleno předkladatelem v den konání  Zastupitelstva města Přerova.



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 3118/3, zastavěná plocha a nádvoří se nachází na Šrobárové ulici v Přerově.
Na tomto pozemku se nachází bytový dům č.p. 1023, Šrobárova 10, postavený na pozemku p.č. 
3118/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. Statutární město Přerov má zde vlastnické právo k 
id. podílu ve výši 617/20176 pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. Přerov, což odpovídá spoluvlastnickému 
podílu k bytové jednotce č. 1023/4, kterou vlastní žadatel Ing. F.S. Pan S. požádal statutární město 
Přerov o převod spoluvlastnického podílu. Spoluvlastník si v minulosti odkoupil bytovou jednotku, 
avšak podíl na pozemku, který přísluší k bytové jednotce si neodkoupil. Jelikož v tomto domě byly 
odprodány všechny bytové jednotky a podíly na pozemku, které příslušely k bytovým jednotkám, 
mimo podíl o který žadatel požádal, odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje tento 
záměr dle návrhu usnesení schválit, jedná se o doprodej spoluvlastnického podílu.
Záměr statutárního města Přerov byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 
29.6.2015 do 13.7. 2015.
Cena převáděného spoluvlastnického podílu zjištěná ve znaleckém posudku znalce Jiřího Pazdery činí 

13 400,-Kč. Cena v čase a místě obvyklá činí 8 287,- Kč ( tj. 1200,-Kč/m2). Kupující uhradí náklady 
spojené s převodem ( náklady na znalecký posudek, a kolek na vklad práva do katastru nemovitostí).
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední doprodej spoluvlastnického podílu pozemku k bytové 
jednotce, nebyl tento materiál projednán v komisi pro záměry.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost Ing. F.S. na 
odkoupení spoluvlastnického podílu 617/20176, pozemku p.č. 3118/3, v k.ú. Přerov, který náleží 
k bytové jednotce č. 1023/4 v k.ú. Přerov.


