
Pořadové číslo:  22/3.2.1. 

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 3.11.2016 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 11. 

2016 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova části pozemků 

p.č. 590/2, p.č. 588/7 a p.č. 587/2 vše v k.ú.  Kozlovice u Přerova    

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 590/2 lesní pozemek o výměře 9 m2, p.č. 588/7 ost. plocha o výměře 11 m2, 

p.č. 587/2 ost. plocha o výměře 92 m2, geometrickým plánem č. 665-26/2016 onačených jako 

pozemek p.č. 587/3, ost. plocha , o výměře 112 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem 

Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 4767452, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 42.820,- Kč včetně DPH, tj. 382 Kč/m2, dle přílohy č.1. 

Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Náklady spojené s 

vyhotovením znaleckého posudku kupující uhradil. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova na své schůzi dne 24.8.2016 schválila  záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  – části pozemků p.č.  590/2, p.č. 588/7 

a  p.č. 587/2  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města 

Přerova v době od 29.8. do 12.9.2016. Rada města Přerova  projednala úplatný převod na své schůzi 

dne 3.11.2016. Zastupitelstvo města Přerova bude o výsledku jednání informováno zpravodajem  na 

zasedání zastupitelstva. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nacházejí mezi Kozlovicemi a tokem řeky Bečvy, a jsou ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. VaK, a.s., Přerov se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 

47674521 požádala statutární město Přerov o převod části pozemků p.č. 590/2 lesní pozemek o 

výměře 9 m2, p.č. 588/7 ost. plocha o výměře 11 m2 a p.č. 587/2 ost. ploch, o výměře 92 m2, vše v 

k.ú. Kozlovice u Přerova, geometrickým plánem č. 665-26/2016 onačené jako pozemek p.č. 587/3 ost. 

plocha o výměře 112 m2, které se nachází pod nově vybudovanou stavbou čerpací stanice ve 

vlastnictví Vak, a.s., Přerov. Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas dne 23.2.2016, je vypracován 

geometrický plán a vyhotoven znalecký posudek. Cena v čase a místě obvyklá byla stanovena ve výši 

42.820,- Kč, tj. 382,- Kč/m2, včetně DPH.  

  

Komise pro záměry projednala žádost dne 10.8.2016 a doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

převodu částí pozemků uvedených v návrhu usnesení. 

  

Koordinační skupina neprojednala vzhledem k tomu, že stavba čističky odpadních vod na částech 

pozemků uvedených v návrhu usnesení je dokončena a byl na ni vydán kolaudační souhlas dne 

23.2.2016. Původně se jednalo o investiční akci statutárního města Přerova, kterou následně provedla 

VaK, a.s. Přerov. Koordinační skupina se v minulosti vyjadřovala kladně ke stavbě objektu a není tedy 

předpoklad, že by nedoporučila převod pozemku pod stavbou vlastníka VaK a.s., Přerov. 

  

Místní výbor Kozlovice nebyl požádán o vyjádření z toho důvodu, že pozemek pod stavbou jiného 

vlastníka by měl být převeden vlastníkovi stavby, která slouží pro potřeby VaK jako čerpací stanice.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil úplatný převod částí pozemků uvedených v 

návrhu usnesení.  

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost o převod části 

pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7 a p.č. 587/2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního 

města Přerova.  

 

 


