
Pořadové číslo:  33/3.2.3. 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

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 majetku  statutárního města Přerova – částí pozemku 

p.č. 5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2, oba 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. 5050/1 ost. plocha geometrickým plánem č. 3984-33/2008 označené jako 

pozemek p.č. 5050/4 o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 5050/1 ost. plocha, geometrickým 

plánem č. 3964-33/2008 označené jako pozemek p.č. 5050/3 o výměře 26 m2, části pozemku 

p.č. 5050/2, geometrickým plánem č. 3984-33/2008 označené jako pozemek p.č. 5050/5 o 

výměře 13 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 

1 – Nové Město, IČ 70994234, zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační 

jednotky Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 25.600,- Kč, tj. 450 ,- Kč/m2, která bude 

navýšena o částku odpovídající příslušné sazbě DPH dle právních předpisů platných v době 

vystavení daňového dokladu (z toho obvyklá cena pozemku p.č. 5050/3 činí 11.680,- Kč, 

pozemku p.č. 5050/4 činí 8.080,- Kč, pozemku p.č. 5050/5 činí 5.840,- Kč) a uzavření kupní 

smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku. Kupující uhradil náklady 

spojené s vyhotovením geometrických plánů. 

 

 

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

právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit převod.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina žádost projednala  dne 13.7.2017 a doporučila schválit převod. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na své schůzi dne 9.8.2017 doporučila Radě města Přerova  schválit záměr 

úplatného převodu  dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova  na 75. schůzi  dne 24.8.2017  schválila záměr úplatného převodu  nemovitých 

věcí  z majetku statutárního města Přerova  - částí pozemků uvedených v návrhu usnesení. 

Záměr převodu byl zveřejněn na Úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 30.8 do 15.9.2017. 

Rada města Přerova na 80. schůzi dne 2.11.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod – viz. návrh usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky se nachází v ul. Tovární a jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. Na statutární město 

Přerov se obrátila Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, se 

sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc s žádostí o převod částí pozemků uvedených v návrhu usnesení 

dle zaslaných geometrických plánů. Na těchto částech pozemků byly v rámci rekonstrukce žst. Přerov, 

postaveny stavby – přístupové šachty pro zařízení dráhy – kabel sdělovací a zabezpečovací techniky 

na pozemku p.č. 5050/1 a opěrná zeď železničního mostu – „Mádrův podjezd“ na pozemku p.č. 

5050/1 a 5050/2, oba v k.ú. Přerov. 

  

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

pozemků p.č. 5050/1 a 5050/2, oba v k.ú. Přerov, v ul. Tovární z majetku statutárního města 

Přerova.  

 

 


