
Pořadové číslo:  32/3.2.3. 

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 12.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

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. 2680/21 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2680/21 ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v 

k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 za kupní cenu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 900,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH - cena v místě a 

čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím prodávajícím a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, 

Šířava 21, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena 

po dokončení stavby „Čerpací stranice U tenisu v Přerově“ nejpozději do 30 dnů poté, co 

bude budoucím kupujícím doložen budoucímu prodávajícímu geometrický plán na oddělení 

převáděné části pozemku potvrzený katastrálním úřadem, nejpozději však do 5 let od 

uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

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: 



Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 19. jednání dne 13.10.2016 a 3. jednání dne 3.2.2017, 

kdy k realizaci stavby na pozemku a převodu dotčené části pozemku neměla námitek. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 27. zasedání dne 15.2.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova úplatný převod části pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení a doporučila 

schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu Čerpací stanice U tenisu v Přerově" na předmětné 

části tohoto pozemku. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 

2680/1 v k.ú. Přerov na 64. schůzi dne 2.3.2017 a uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 7.3. do 21.3.2017. 

Na 76. schůzi dne 7.9.2017 Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod částí pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov za podmínek dle návrhu usnesení a uzavření 

budoucí kupní smlouvy v předloženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2680/21 ostatní plocha o celkové výměře 20223 m2 v k.ú. Přerov tvoří veřejné 

prostranství – zeleň, zpevněné plochy, chodníky v okolí obytných domů na ulici U tenisu a 

Kosmákova v Přerově. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 (dále Vak) má záměr 

realizovat stavbu s názvem „Čerpací stanice U tenisu v Přerově“. Jedná se o výměnu strojního zařízení 

s cílem zlepšení funkce přečerpávání odpadních vod stávající čerpací stanice odpadních vod. V rámci 

této stavby dojde k odbourání stávající nadzemní části čerpací stanice v celém rozsahu, úpravě 

podzemní části a instalaci nové technologie. Čerpací stanice se nyní nachází na pozemku p.č. 2680/78 

v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Vak, kromě podzemní části, která zasahuje do pozemku p.č. 

2680/21 v k.ú. Přerov v majetku města výměrou cca 6 m2. Zmíněné úpravy čerpací stanice dále 

zasáhnou výměrou celkem cca 5 m2 na pozemek p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov v majetku města a to 

zpevněnou plochou ze zámkové dlažby.  

Pro realizaci stavby požádal investor o uzavření smlouvy o právu provést stavbu s tím, že dotčené 

části pozemku včetně části, která je dotčena podzemní částí čerpací stanice, budou po dokončení 

stavebních úprav a geodetickém zaměření převedeny z majetku města do majetku Vak.  

Kupní cena je stanovena na základě znaleckého posudku vyhotoveného znalcem JUDr. Vratislavem 

Dočkalíkem. Dle tohoto posudku činí cena zjištěná ve výši 880,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá 

ve výši 900,- Kč/m2 - cena včetně DPH.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převodu částí pozemku, které 

budou dotčeny při úpravě stávající stavby čerpací stanice odpadních vod (v majetku společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.) situované u obytných domů v ulici Kosmákova a U tenisu v 

Přerově a uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

 


