
Pořadové číslo:  34/3.2.2 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 2625/19 v 

k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní smlouvy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. MMPr/SML/3707/2016, kterou 

uzavřelo dne 11.10.2017 statutární město Přerov jako prodávají a *** jako kupující na 

pozemek p.č. 2625/19 zahrada v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 

usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2625/19 zahrada v k.ú. Přerov je ve vlastnictví statutárního města Přerov a nachází se v 

zahrádkářské kolonii pod nemocnicí. 

  

Převod tohoto pozemku do vlastnictví *** schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. 

zasedání dne 12.12.2016 usnesením č. 656/23/3/2016, bod 3.  

  

Po schválení převodu byl pan *** vyzván k uzavření kupní smlouvy, kterou podepsal dne 11.10.2017. 

V čl. III kupní smlouvy je stanovena kupní cena ve výši 25 900,- Kč, kterou se kupující zavázal 

uhradit do 20-ti dnů od podpisu smlouvy na účet města. Spolu s touto kupní cenou se zavázal uhradit i 

poměrnou část nákladů spojených s převodem vlastnického práva ve výši 3 040,- Kč. 

  

Dne 8.11. 2017 se pan *** dostavil na odbor správy majetku a komunálních služeb a požádal o zrušení 



kupní smlouvy, poněvadž se mu nepodařilo zajistit finanční prostředky na uvedený převod. 

  

Vzhledem k tomu, že uvedená dispozice byla projednána v orgánech obce, je třeba pro splnění 

podmínky platnosti schválit tuto dohodu v Zastupitelstvu města Přerova. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána dohoda na zrušení kupní smlouvy č. 

MMPr/SML/3707/2016, kterou uzavřelo statutární město Přerov jako prodávají a pan ***jako 

kupující na pozemek p.č. 2625/19 v k.ú. Přerov.  

 

 


