
Pořadové číslo:  33/3.3.2. 

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 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 nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č.  

5733/13 v k.ú. Přerov    

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 

5733/13, ost. plocha o výměře 116 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví ***, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 95.120,- Kč , tj. 820,- Kč/m2 a uzavření 

kupní smlouvy dle přílohy 1. Statutární město Přerov uhradí správní poplatek za vklad práva 

do katastru nemovitostí. 

 

 

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 výkup pozemku p.č. 5733/13, ost. plocha a 

nádvoří, o výměře 116 m2, v k.ú. Přerov. Pro výkup  tohoto pozemku má Odbor správy majetku a 

komunálních služeb vyčleněny finanční prostředky. 

 

 



Koordinační skupina 

Koordinační skupina převod neprojednala vzhledem k tomu, že se jednalo o plánovanou investiční 

akci statutárního města Přerova – stavba chodníků a parkoviště. 

 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry projednala žádost dne 11.7.2016 a doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

úplatného převodu.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi  dne 14.7.2016 schválila záměr úplatného převodu části pozemku 

p.č. 5733/8 do majetku statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova na své 79. schůzi dne 12.10.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p. č. 5733/8, zast. plocha a nádvoří, o celkové výměře 2.177 m2, se nachází v ulici 

Lančíkových, a je ve vlastnictví *** 

Zastupitelstvo města Přerova dne 6.2.2012 usnesením č. 397/10/4/2012 schválilo převod části 

pozemku p.č. 5733/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 60 m2, z vlastnictví SENSUS s.r.o., se 

sídlem Kojetínská 17, Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova. Na prodej této části pozemku 

byla dne 26.3.2012 uzavřena mezi SENSUS s.r.o., jako budoucím prodávajícím a statutárním městem 

Přerovem jako budoucím kupujícím smlouva o budoucí kupní smlouvě, za účelem realizace rozšíření 

komunikace v ul. Lančíkových. Jednalo se o investiční akci statutárního města, která je již ukončena a 

zkolaudována – kolaudační souhlas vydán dne 11.1.2016, na stavbu je poskytnuta dotace, kterou je 

třeba vyúčtovat. V době výstavby však SENSUS s.r.o., převedla pozemek p.č. 5733/8 panu ***, a je 

tedy třeba uzavřít kupní smlouvu s novým vlastníkem pozemku. Na základě geometrického plánu č. 

6258/82/2015 má být převedena do vlastnictví statutárního města Přerova část pozemku p.č. 5733/8, 

označena jako pozemek p.č. 5733/13, ost. plocha o výměře 116 m2. V době projednávání převodu 

bylo na pozemku v majetku pana *** zapsáno zástavní právo a bylo třeba u příslušného bankovního 

ústavu vyvázat část pozemku, který je předmětem převodu z tohoto zástavního práva. Bohužel přes 

urgence pan *** dlouhou dobu v této věci nekonal, s městem nekomunikoval, a z toho důvodu je 

předkládán převod výše uvedené části pozemku až nyní. V rámci výmazu zástavního práva v katastru 

nemovitostí byl zapsán v katastru nemovitostí nově vzniklý pozemek p.č. 5733/13, ost. plocha o 

výměře 116 m2. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je zajištění 

majetkoprávního vypořádání investiční akce – výstavby parkoviště a chodníku na pozemku 

jiného vlastníka v ul. Lančíkových.  

 

 


