
Pořadové číslo:  33/3.3.3. 

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

433/9 v k.ú. Vinary u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 433/9 ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k.ú. 

Vinary u Přerova do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 32.000,- Kč, včetně 

DPH, tj. 405,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi Jednota spotřební družstvo v Uherském 

Ostrohu, se sídlem Uherský Ostroh, Veselská 733, IČ: 00032310, jako prodávajícím a 

statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

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 převodu pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova do 

majetku města na 4. jednání dne 17.2.2017, kdy doporučila pozemek vykoupit, neboť je dle územního 

plánu součástí ploch veřejných prostranství. 

 

 



Místní výbor Vinary: 

Místní výbor Vinary nemá k převodu předmětného pozemku do majetku města námitek. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 29. zasedání dne 26.4.2017 doporučila Radě města Přerova schválit úplatný 

převod předmětného pozemku do majetku města. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 69. schůzi konané dne 11.5.2017 schválila záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova do majetku statutárního města Přerova.  

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

úplatný převod předmětného pozemku do majetku města a uzavření kupní smlouvy dle návrhu 

usnesení. 

 

Odbor správy majetku a  komunálních služeb: 

Pozemek je součástí veřejného prostranství v místní komunikací III. tř ul. Růžová v místní části 

Vinary a proto odbor správy majetku doporučuje pozemek vykoupit. Finanční prostředky pro výkup 

pozemku jsou v rozpočtu odboru rezervovány. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 433/1 ostatní plocha, silnice o celkové výměře 79 m2 v k.ú. Vinary u Přerova je součástí 

místní komunikace a přilehlých ploch ulice Růžová na křižovatce s ulicí Vinařská v místní části 

Vinary. Vlastníkem tohoto pozemku je Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, se sídlem 

Uherský Ostroh-Ostrožské Předměstí, Veselská 733, IČ: 00032310 (dále jen JEDNOTA). 

Na základě opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán, podle ust. § 

101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, je v katastru nemovitostí zapsáno statutární město Přerov, jako oprávněný z 

předkupního práva k tomuto pozemku. 

  

JEDNOTA zaslala na adresu odboru správy majetku nabídku převodu tohoto pozemku do majetku 

města, neboť je součástí místní komunikace. S ohledem na zapsané předkupní právo nabízí JEDNOTA 

pozemek k odprodeji za cenu v místě a čase obvyklou, nejedná se však o nabídku ve smyslu § 101 

stavebního zákona. Po schválení záměru převodu do majetku města na 69. schůzi Rady města Přerova 

dne 11.5.2017 zadal odbor správy majetku, po dohodě se zástupcem JEDNOTY, vyhotovení 

znaleckého posudku. Na základě tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem 

Hoškem byla stanovena cena zjištěná ve výši 12.170,- Kč, t.j. 154,- Kč/m2 a cena v místě a čase 

obvyklá ve výši 32.000,- Kč, t.j. 405,- Kč/m2. JEDNOTA souhlasila s převodem pozemku za cenu v 

mísě a čase obvyklou stanovenou tímto znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem pozemku 

do majetku města hradí statutární město Přerov.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku pod místní 

komunikací ul. Růžová v místní části Vinary do majetku města.  

 

 


