
Pořadové číslo:  25/3.2.1. 

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 9.2.2017 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu 

rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 

pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 206, 

příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, 

pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4 vše v k.ú. Henčlov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod objektu rodinný dům č.p. 35, příslušného k části obce Přerov VIII-

Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl. a nádvoří, 

dle geometrického plánu č. 382-174/2016 označená jako pozemek p.č. 155/1 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 358 m2, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušného k části obce 

Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o výměře 307 m2 a p.č. 155/4 ost.pl., jiná pl. o 

výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění 

manželů V*** a Ing. J*** D*** za kupní cenu ve výši 671.000,- Kč (dle nabídky zájemce), 

ve znění dle přílohy. 

 

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: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.1.2017 usnesením č. 2357/62/7/2017 podala návrh ZM 

schválit úplatný převod  nemovitostí Zakladatelů 28 dle návrhu na usnesení.  

 



Důvodová zpráva: 

Na základě usnesení ZM č. 607/21/3/2016 ze dne 17.10.2016 bylo dne 27.10.2016 vyhlášeno 

výběrové řízení na prodej nemovitostí - objektu rodinný dům č.p. 35, příslušného k části obce Přerov 

VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, část pozemku p.č. 155/1 zast. pl. a nádvoří dle 

geometrického plánu č. 382-174/2016 označená jako pozemek p.č. 155/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 

358 m2, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je 

součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o 

výměře 307 m2 a pozemek p.č. 155/4 ost. pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov (bývalá 

úřadovna Zakladatelů 28). Termín uzávěrky nabídek byl dne 28.11.2016. Vyhlašovaná cena činila 

min. 641.060,- Kč (cena v místě a čase obvyklá stanovená dle znaleckého posudku). Účastnický 

poplatek činil 2.420,- Kč.  

  

Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce - manželé V*** a Ing. J***D***. Nabídli kupní cenu 

ve výši 671.000,- Kč. Souhlasili s vyhlášenými podmínkami a doložili požadované doklady. Ve své 

nabídce uvedli, že nemovitost hodlají využít ve 2. NP pro bydlení a v 1.NP jako kancelářský prostor. 

  

Kupní cena je osvobozena od daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zák.č. 235/2004 sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

Komise pro záměry na zasedání dne 14.12.2016 hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení na 

prodej nemovitostí Zakladatelů 28 v místní části Henčlov. Komise po projednání nabídky doporučila 

schválit uzavření kupní smlouvy s jediným zájemcem.  

  

Projednáním dispozice je řešen prodej nemovitostí bývalé úřadovny v Henčlově, které byly 

nabízeny k odprodeji ve výběrovém řízení.  

 

 


