
Pořadové číslo: 16/3.3.1.

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 11.4.2016

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5781/16 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5781/16, orná půda, o výměře 462 m2 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví Jednoty spotřebního družstva v Uherském Ostrohu, se sídlem Veselská 733, Uherský 
Ostroh, IČ: 00032310, do vlastnictví statutárního města Přerov, a uzavření kupní smlouvy ve znění 

přílohy, za podmínky rozpočtového krytí, za kupní cenu 57 980,- Kč ( tj. 125,- Kč/m2).

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina doporučila  převod z důvodu možné úpravy  při realizaci  plánované cyklostezky  
v místě stávající obslužné komunikace.

Komise pro záměry

Komise pro záměry  doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova dle 
návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 12.11.2015 schválila záměr statutárního města Přerov  dle 
návrhu usnesení.

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.3. 2016, usnesením č. 1360/40/7/2016  podala návrh  
Zastupitelstvu města Přerova  schválit úplatný převod  dle návrhu usnesení.



Odbor ekonomiky

Na základě žádosti odboru správy majetku a komunálních služeb o posílení rozpočtu ve výši 58 000 
Kč na výkup pozemku p. č. 5781/16 v k. ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerov byl tento 
požadavek zařazen do předlohy Rozpočtové opatření č. 7 a v jejím rámci bude předložen orgánům 
města ke schválení.

Důvodová zpráva:

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu zaslala nabídku na převod pozemku p.č. 5781/16, 
orná půda v k.ú. Přerov. Pozemek je pro družstvo z hlediska polohy a využití nepotřebný. 
Pozemek se nachází v lokalitě „Padělky od Lověšic“ u hlavní komunikace I/55, ul. Generála Štefanika, 
směr Hulín. Pozemek je dotčen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb, stavebního 
zákona
Koordinační skupina převod pozemku p.č. 5781/16 v k.ú. Přerov z důvodu plánované cyklostezky 
doporučuje.
Cena dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Pavlem Tilem, č. 6708-238/15 činí 57 980,-

Kč, tj. 125,50 Kč/m2.

Důvodem předložení a projednání záměru v orgánech obce je žádost Jednoty spotřebního 
družstva v Uherském Ostrohu na převod pozemku p.č. 5781/16 v k.ú. Přerov.


