
Pořadové číslo:  31/3.3.2. 

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 7.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku 

p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1.  schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 ost. pl., dráha o výměře 1.076 m2 v k.ú. 

Přerov, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví společnosti Přerovská 

rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337 z vlastnictví 

společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do 

vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu 800.000,-Kč, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH, za předpokladu finančního krytí. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2017 

 

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 24.8.2017 usnesením č.  3076/75/7/2017 podala návrh ZM 

schválit úplatný převod p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov do vlastnictví StMPr dle návrhu na usnesení, za 

předpokladu finančního krytí.  

 



Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 20.6.2016 projednávalo záměr StMPr - převod 

pozemků situovaných v přednádražním prostoru do vlastnictví StMPr a usnesením č. 501/18/3/2016 

schválilo mimo jiné i záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 ost. 

pl., dráha o výměře 1.076 m2, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví 

společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se 

sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Na pozemku je umístěna dopravně technická infrastruktura (kabelové sítě) ve vlastnictví Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace. Kupující - StMPr před uzavřením kupní smlouvy na 

prodej pozemku uzavře se Správou železniční dopravní cesty st. org. Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene pro umístění této dopravně technické infrastruktury. Věcné břemeno bude 

zřízeno bezúplatně. 

  

Vlastníkovi stavby – parkovacího domu pro kola, společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. nabídly ČD 

a.s. k odprodeji pozemek pod stavbou. Vlastník sdělil, že nemá o koupi pozemku zájem.  

  

ČD a.s. zaslaly žádost o potvrzení kupní ceny na prodej výše uvedeného pozemku, ve kterém 

navrhovaná kupní cena činí 800.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

  

Dle sdělení ČD a.s. požadují potvrdit žádost ze strany statutárního města Přerov a po obdržení 

potvrzené žádosti bude záležitost projednána představenstvem ČD a.s. a poté bude StMPr zaslán 

návrh kupní smlouvy. V případě, že by byly v ujednání kupní smlouvy uvedeny omezující podmínky, 

bude návrh kupní smlouvy předložen k projednání orgánům obce.   

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že ve svém rozpočtu nemá pro výkup pozemku potřebné 

finanční prostředky a bude žádat o rozpočtové opatření.  

  

Zastupitelstvo města Přerova dne 20.6.2016 usnesením č. 501/18/3/2016 bod 5 schválilo záměr StMPr 

- úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 do vlastnictví StMPr.   

Předloženým materiálem je řešena žádost ČD a.s. na potvrzení kupní ceny za pozemek p.č. 

6868/162 v k.ú. Přerov.  

 

 


