
Pořadové číslo: 12/4.2.10.

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 7.12.2015

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 – části pozemku 
p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 283/2, zahrada, dle geometrického plánu č. 334-

54/2015 pozemku označeného novým p.č. 283/5 o výměře 56 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku 
statutárního města Přerova, do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 
sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 za kupní cenu dle znaleckého posudku 24.200,- Kč, 

tj. 432,14 Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy ve 
znění dle přílohy č. 1.
Součástí ujednání kupní smlouvy je úhrada bezdůvodného obohacení z titulu bezesmluvního 
užívání části pozemku p.č. 283/1 v k.ú. Dluhonice od 9.12.2012 do data právních účinků 
vkladu práva ke kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. návrhu usnesení do katastru nemovitostí 

ve výši 25,- Kč/m2/rok.

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 projednala záležitost převodu části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice na 9. 
jednání dne 5.6.2015, kdy vyslovila souhlas s převodem části dotčené stavbou kanalizace.

Komise pro  záměry:

Komise pro záměry na 7. zasedání dne 24.6.2015 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova  - úplatný převod části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice v rozsahu dle 
návrhu usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění z 
důvodu dořešení vztahu k pozemku dotčenému stavbou kanalizace, jejímž investorem je společnost 
Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu předmětné části pozemku na 32. schůzi 
konané dne 10.12.2015. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno 
zpravodajem při projednávání této předlohy na zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 283/2, zahrada, o výměře 451 m2 v k.ú. Dluhonice se nachází za rodinným domem č.p. 
57, Náves v řadové zástavbě ulice Náves v místní části Dluhonice. Pozemek je ve vlastnictví 
statutárního města Přerova a je z částí užíván na základě pachtovní smlouvy k zahrádkářským účelům. 
Vlastníky sousedních pozemků jsou vlastníci přilehlých rodinných domů. Jedná se o pozemek bez 
přístupu. 
Část pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice v sousedství železniční trati je dotčena stavbou "Přerov, 
Dluhonice - napojení kanalizace Dluhonice na čistírnu odpadních vod Přerov" - konkrétně na pozemku 
je umístěna přečerpávací stanice kanalizace a část příjezdové komunikace. Tuto stavbu na pozemku 
realizovala společnost Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 (dále jen VaK). Odbor 
správy majetku zahájil jednání s investorem stavby o převodu části pozemku dotčené uvedenou 
stavbou. Společnost Vak pro realizaci stavby kanalizace včetně příjezdové komunikace již počátkem 
t.r. vykoupila části sousedních zahrad. Stavba přečerpávací stanice i komunikace byla před 
dokončením a proto společnost VaK zajistila vyhotovení geometrického plánu na oddělení části 

dotčené stavbou. Dle tohoto geometrického plánu byla z pozemku oddělena část o výměře 56 m2, 
která je označena novým p.č. 283/5 a která je předmětem převodu.
Záměr úplatného převodu předmětné části pozemku byl projednán na schválen na 22. schůzi Rady 
města Přerova dne 16.7.2015 a byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 24.7. do 7.8.2015. Cena byla 

stanovena znaleckým posudkem takto - cena zjištěná - 23.470,- Kč, tj. 419,11 Kč/m2 a cena v místě a 

čase obvyklá - 24.200,- Kč, tj. 432,14 Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.500,-
Kč. 
Protože pozemky byly po dobu stavby užívány bez právního důvodu, je součástí ujednání kupní 
smlouvy úhrada bezdůvodného obohacení z titulu bezesmluvního užívání pozemku od 9.12.2012 do 
data právních účinků vkladu práva ke kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. návrhu usnesení do katastru 

nemovitostí ve výši 25,- Kč/m2/rok. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části pozemku za 
zahradou rodinného domu v ulici Náves v místní části Dluhonice, která se nachází u železniční 
trati a je dotčena stavbou kanalizace – investor stavby společnost Vodovody a kanalizace Přerov 
a.s.


