
Pořadové číslo:  39/3.2.4. 

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 10.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná 

stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44 zast.pl. a nádvoří o výměře 

703 m2 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

J*** M*** za kupní cenu ve výši 5.000.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 

přílohy. 

 

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: 

Rada města Přerova 

Úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 48 bude projednán na RM dne 17.5.2018 a rozhodnutí RM 

bude sděleno zpravodajem při jednání ZM.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 22.3.2018 usnesením č. 3704/88/7/2018 podala návrh ZM zrušit 

své usnesení, kterým schválila záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 48 a 

vyhlášení výběrového řízení na prodej, uložila MAJ vrátit účastníkovi VŘ účastnický poplatek a 

schválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 48. 

 



Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 23.4.2018 usnesením č. 1094/38/3/2018 zrušilo 

své usnesení, kterým schválilo vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitostí Velká Dlážka 48 a 

schválilo záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 48 z vlastnictví StMPr.  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 27.4. do 13.5.2018. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 23.4.2018 usnesením č. 1094/38/3/2018: 

1. zrušilo své usnesení č. 243/9/4/2015 ze dne 7.9.2015, kterým schválilo záměr úplatného převodu 

pozemků p.č. 4294/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I-Město 

(Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov a vyhlášení 

výběrového řízení na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,-Kč za podmínek uvedených v důvodové 

zprávě 

  

2. schválilo záměr statutárního města Přerov - úplatný převod budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44 zast.pl. a 

nádvoří o výměře 703 m2 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48). 

  

Zájemce o koupi nemovitostí Velká Dlážka 48 pan J*** M***, byl jediným zájemcem, který se do 

výběrového řízení vyhlášeného dne 25.9.2015 na prodej nemovitostí přihlásil. 

  

Pan M***byl osloven a jeho zájem o koupi nemovitostí Velká Dlážka 48 stále trvá a nabídl kupní 

cenu ve výši 5.000.000,-Kč. 

  

Převod jednotky je osvobozen od daně z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Dle aktualizovaného znaleckého posudku ze dne 8.2.2018 činí cena v místě a čase obvyklou 

nemovitostí Velká Dlážka 48 ve výši 3.980.000,-Kč.  

  

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že pan M*** je jedním z nájemců prostorů v budově Velká 

Dlážka 48, který užívá prostor za účelem provozování prodejny drogerie-barev-laků. Dalším 

nájemcem je paní Jiřina Netopilová, která užívá prostor za účelem jako prodejna potravin a opravna 

obuvi. Zbývající prostor byl užíván jako koupelnové studio a je volný, neužívaný.  

  

Uzavřené nájemní vztahy dle dohody s budoucím kupujícím přejdou na nového vlastníka, tj. pana 

Matouška.  

  

Pan M*** má záměr v nemovitosti zachovat provozování prodejny drogerie-barvy-laky a ponechat 

stávající nájemce v provozovnách za stávajících podmínek, neobsazenou provozovnu využit pro 

maloobchod nebo služby.  

  

Předloženým materiálem je řešeno úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 48 z vlastnictví 

StMPr.  

 


