
Pořadové číslo: 20/3.3.5.

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 8.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Úplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové komunikace včetně 
odkanalizování, komunikace pěší veřejné, ostrůvku okružní křižovatky, veřejného 
osvětlení, terénních a sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum 
Kasárna Přerov“.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod účelové komunikace včetně odkanalizování, veřejného osvětlení , 
komunikace pěší veřejné , ostrůvku okružní křižovatky, terénních a sadových úprav, vše na 
pozemcích p.č. 5290/4,p.č. 5290/12, p.č. 5290/101, p.č. 5297/2, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, 
p.č. 5297/1, p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, p.č. 
6863/3, p.č. 5290/2, p.č. 5207/100, p.č. 5207/22, p.č. 5290/103,p.č. 5300/1, p.č. 5300/13, p.č. 
5300/14 v k.ú. Přerov, v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“, z 
majetku REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, 
do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou cenu 10.000,- Kč včetně DPH. Na 
úplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi REALSANT s.r.o., se 
sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, jako budoucím prodávajícím a 
statutárním městem Přerovem, jako budoucím kupujícím, ve znění přílohy č.1. Kupní 
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude 
stavba zkolaudována. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí 
prodávající.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. usnesení včetně jeho podpisu.



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit  převod dle návrhu usnesení

Koordinační skupina

Koordinační skupina projednala žádost dne 1.7.2016 a vyslovila souhlas s převodem

Komise pro záměry

Komise pro záměry projednala žádost dne 11.7.2016 a doporučila Radě města Přerova schválit záměr 
převodu. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala žádost na 49. schůzi dne 14.7.2016 a schválila záměr úplatného 
převodu   účelové komunikace včetně kanalizace, veřejného osvětlení , komunikace pěší veřejné , 
ostrůvku okružní křižovatky, terénních a sadových úprav. Rada města Přerova na své 51. schůzi dne 
24.8.2016 doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod.

Důvodová zpráva:

V rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“, vybuduje investor REALSANT s.r.o., 
se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, na pozemcích uvedených v návrhu 
usnesení stavbu účelové komunikace včetně kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace pěší veřejné, 
ostrůvku okružní křižovatky, terénních a sadových úprav. Tyto hodlá po jejich ukončení předat do 
majetku statutárního města Přerova za cenu dohodnutou ve výši 10.000,- Kč včetně DPH.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
majetkoprávních vztahů v souvislost se stavbou účelové komunikace včetně odkanalizování, 
veřejného osvětlení, komunikace pěší veřejné, ostrůvku okružní křižovatky, terénních a 
sadových úprav na pozemcích v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“ 
ul. Želatovská.


