
Pořadové číslo:  34/3.2.3. 

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 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: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č. 

205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje změnu svého usnesení č. 862/30/3/2017 přijatého na 30. zasedání dne 21.8.2017 a 

to tak, že původní usnesení ve znění: 

  

Zastupitelstvu města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, geometrickým 

plánem č. 6317-246/2016 onačené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha o výměře 7 m2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 10.500,- Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a uzavření 

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

nemovitostí. Kupující uhradil náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a 

znaleckého posudku 

  

se mění a nově zní: 

  

Zastupitelstvu města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, geometrickým 

plánem č. 6317-246/2016 onačené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha o výměře 7 m2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 10.500 ,- Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2, kdy převod 



pozemku je ve smyslu ustanovení §56 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty , ve 

znění pozdějších předpisů osvobozen od DPH a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. 

Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradil 

náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.2.2018 

 

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: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit změnu usnesení, dle návrhu - jedná 

se o změnu týkající se režimu uplatnění  DPH při převodu předmětné části pozemku zastavěné stavbou 

trafostanice. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své 81. schůzi dne 23.11.2017 schválila změnu svého usnesení týkající se 

změny režimu uplatnění  DPH při převodu části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov a podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova v tomto smyslu ve 

znění dle návrhu usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 205 ostatní plocha o celkové výměře 1054 m2 v k.ú. Přerov se nachází ul. Jateční a tvoří 

parkoviště a přilehlé plochy ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 vybudovala na 

části tohoto pozemku trafostanici a požádala statutární město Přerov o převod zastavěné části pozemku 

p.č. 205 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6317-246/2016 označené jako pozemek p.č. 205/2 zast. 

plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov. Užívání stavby trafostanice bylo povoleno kolaudačním 

souhlasem.  

Rada města Přerova na své 59. schůzi dne 8.12.2016 schválila záměr úplatného převodu části 

pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města 

Přerova v době od 17.5 do 2.6. 2017. Rada města Přerova na své schůzi dne 13.7.2017 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit převod předmětné části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov z 

majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Úplatný převod 

předmětné části pozemku byl schválen na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 

21.8.2017 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 10.500,- Kč - cena v čase a místě 

obvyklá s tím, že kupní cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Při uzavírání smlouvy kupující - ČEZ Distribuce a.s. vznesl nově námitku, že převod pozemku v 

tomto případě by měl být osvobozen od DPH. Po právním rozboru celé situace a konzultacích s 

odborníky na daňovou problematiku byl učiněn závěr, že předmětný převod oproti původnímu 

návrhu je od DPH osvobozen.  
  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána změna usnesení ve věci převodu pozemku na ul. 

Jateční v Přerově pod stavbou trafostanice, kdy změna se týká režimu DPH.  
 


