
Pořadové číslo: 13/4.2.1.

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 7.1.2016

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 1. 2016

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 majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 67/1 a části pozemku p.č. 594 oba v k.ú. Předmostí  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 67/1, ostatní plocha, o výměře 2 m2 a části 

pozemku p.č. 594, ostatní plocha, o výměře 4 m2 oba v k.ú. Předmostí, dle geometrického 
plánu č. 1063-825/2011 označené jako díl „a“ a díl „b“ sloučené do nově vzniklého pozemku 

p.č. st. 962 o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku 
společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 za kupní cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 8.280,- Kč, tj. 1380,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění 
dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

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 úplatného převodu částí pozemků pod stavbou trafostanice 
na 19. jednání dne 20.11.2014 bez připomínek.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry záměr úplatného převodu pozemku neprojednala, neboť v době projednávání 
záměru nebyla ještě Radou města Přerova zřízena.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala a schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí 
předmětných pozemků pod stavbou trafostanice na 6. schůzi konané dne 18.12.2014. Záměr byl 
zveřejněn ve lhůtě od 22.12.2014 do 5.1.2015 a opakovaně od 20.11. do 5.12.2015. Rada města 
Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu 
usnesení na 33. schůzi konané dne 7.1.2016. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města 
Přerova informováno zpravodajem ústně při projednávání této předlohy. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod pozemků pod stavbou trafostanice do 
majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., převodem bude dořešen vztah k užívanému pozemku.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 67/1, ostatní plocha, o celkové výměře 835 m2 a pozemek p.č. 594, ostatní plocha, o 

celkové výměře 1435 m2 oba v k.ú. Předmostí se nachází na rohu ulic Teličkova a Sportovní v místní 
části Předmostí, po části pozemku p.č. 67/1 je veden chodník a nachází se zde regulační stanice plynu, 
kdy tato stavba není zapsána v katastru nemovitost. Užívání pozemku pod touto stavbou již odbor 
správy majetku řeší s RWE GasNet s.r.o. Pozemek p.č. 594 tvoří komunikace a chodník v ulici 
Teličkova. Na částech obou uvedených pozemků stojí stavba trafostanice. Oba pozemky jsou ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. 
Společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8 požádala o převod části pozemku p.č. 
67/1 a části pozemku p.č. 594 oba v k.ú. Předmostí pod stavbou trafostanice, která byla vybudována v 
rámci stavby "Nové kabelové vedení NN, VN a nová DTS UKL3119R, demontáž venkovního vedení 
NN, VN včetně DTS ELV-400 (PR-3420) v Přerově II - Předmostí". Společnost ČEZ Distribuce a.s. 
předložila kolaudační souhlas s užívání uvedené stavby ze dne 2.12.2011 a geometrický plán č. 1063-
825/2011, kterým byla budova trafostanice zaměřena. 
Záměr úplatného převodu pozemku pod trafostanicí byl projednán a schválen na 6. Schůzi Rady města 
Přerova dne 18.12.2014. Záměr byl zveřejněn od 22.12.2014 do 5.1.2015. 
Po schválení záměru převodu pozemku byla společnost ČEZ informována o dalším postupu a byly 
odeslány formuláře souhlas s úhradou nákladů a čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s Vnitřním 
předpisem 7/09 v platném znění). Společnost ČEZ tyto formuláře potvrdila až po cca ½ roce. Poté 
bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena zjištěná ve výši 8.250,- Kč, 

tj. 1375,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 8.280,- Kč, tj. 1380,- Kč/m2. Cena obvyklá je 
cenou kupní. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.284,- Kč.
Vzhledem k tomu, že od sejmutí zveřejněného záměru převodu předmětných částí pozemků uplynula 
lhůta delší jak 6 měsíců, byl, v souladu s "Metodickým doporučením k činnosti územních 
samosprávných celků" vydaným Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, 
záměr převodu opětovně zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 20.11. do 5.12.2015.
Součástí ujednání kupní smlouvy je ujednání o úhradě bezdůvodného obohacení z titulu 
bezesmluvního užívání částí pozemků pod stavbou a to v souladu s Vnitřním předpisem 7/09 ve výši 



- za období od 2.12.2011 do 1.12.2013 - 50,--Kč/m2/rok (celkem 625,--Kč)

- za období od 1.1.2014 do 30.9.2014 - 86,-- Kč/m2/rok (celkem 385,--Kč)

- za období od 1.10.2014 do 31.12.2015 -197,-- Kč/m2/rok (celkem 1.481,--Kč)

- od 1.1.2016 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva 197,-- Kč/m2/rok. K jednorázové 
úhradě bude uplatněna platná sazba DPH 21%. Úhrada za bezesmluvní užívání byla předložena k 
projednání a schválení na 33. schůzi Rady města Přerova dne 7.1.2016.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku pod stavbou 
trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., která se nachází na rohu ulic 
Teličkova a Sportovní v místní části Předmostí.


