
Pořadové číslo:  22/3.2.2. 

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 nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - části pozemku 

p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

pozemku p.č. 2155/1 ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 250 m2, do majetku TELEMENS 

s.r.o., Přerov, se sídlem nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 25395246, za cenu v 

čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2 300,- Kč/m2, navýšenou o 

příslušnou sazbu DPH. Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o 

právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě kupní, dle přílohy č. 1. Kupní smlouva 

bude uzavřena do 30 dnů od dodání územního rozhodnutí na stavbu budovy Centra duševního 

zdraví a doručení geometrického plánu na dělení pozemku potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem statutárnímu městu Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem hradí 

kupující. 

 

 

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. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 



úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 2155/1 v 

k.ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 27.9. do 

11.10.2016. Rada města Přerova na své schůzi dne 3.11.2016 projednala uzavření smlouvy o právu 

provést stavbu budovy Centra duševního zdraví na pozemku 2155/1 v k.ú. Přerov, mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a TELEMENS s.r.o., Přerov, se sídlem nám. Přerovského 

povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 25395246, jako stavebníkem a úplatný převod části pozemku p.č. 

2155/1 ost. plocha v k.ú. Přerov  o výměře cca 250 m2. Zastupitelstvo města Přerova bude o výsledku 

jednání informováno zpravodajem  na zasedání zastupitelstva. 

 

Důvodová zpráva: 

Část pozemku uvedeného v návrhu usnesení se nachází ve dvorní části ulice Wurmova a přiléhá k 

budově zdravotnického zařízení MENS. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

TELEMENS s.r.o., Přerov, se sídlem nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 25395246, (dále 

jen TELEMENS), požádala statutární město Přerov o převod části pozemku p.č. 2155/1 ost. plocha v 

k.ú. Přerov o výměře cca 250 m2. Žadatel svoji žádost zdůvodňuje tím, že v rámci probíhající reformy 

psychiatrie budou ve všech bývalých okresních městech vznikat tzv. Centra duševního zdraví. Jedná 

se o nové služby v samostatných objektech. Vybudování i počáteční provoz těchto center bude z velké 

části financován z Evropských strukturálních fondů. Společnost TELEMENS byla Ministerstvem 

zdravotnictví předběžně vybrána jako možný realizátor jednoho z prvních pěti Center duševního 

zdraví v ČR. Jako nejvhodnější lokalita pro stavbu nového centra se jeví lokalita, kde se již 

psychiatrické služby poskytují – Psychosociální centrum Mens. Je to ideální prostorová možnost, kdy 

je vhodné nové centrum vybudovat hned vedle stávající polikliniky. Část pozemku pro stavbu převede 

společnost MENS na společnost TELEMENS a o dalších pozemcích jedná TELEMENS s dalšími 

vlastníky. Pro čerpání financí z Evropských fondů potřebuje TELEMENS prokázat vlastnický vztah k 

pozemku, na kterém bude stavbu budovat. Dle vyjádření TELEMENS postačí k žádosti o dotací 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmětnou část pozemku. Do rozhodnutí o přidělení 

dotace musí Telemens následně předložit příslušnému ministerstvu doklad, kterým prokáže vlastnický 

vztah k příslušné části pozemku. 

  

Komise pro záměry projednala žádost dne 12.9. 2016 a doporučila Radě města Přerova schválit 

záměr převodu. 

  

Koordinační skupina žádost projednala dne 12.8.2016 a nemá k převodu předmětné části pozemku 

zásadní námitky. Pouze požadavek, aby pozemek pod stávajícím chodníkem zůstal v majetku města. 

Před realizací stavby bude vyhodnocen zásah do stávající vzrostlé zeleně. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje úplatný převod částí pozemku uvedeného 

v návrhu usnesení.  

  

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

pozemků p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova v ul. Wurmova za 

účelem stavby Centra duševního zdraví.  

 

 


