
Pořadové číslo:  41/3.3.6 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 

7166/116 a p.č. 7166/136 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - spoluvlastnického 

podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 a id 1/4 pozemku p.č. 

7166/136 orná půda o výměře 596 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví M*** P*** za dohodnutou 

kupní cenu 66 667,- Kč, za předpokladu rozpočtového krytí, ve znění přílohy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor ekonomiky  

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal  o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu za účelem úhrady výše uvedených pozemků. Předmětné 

posílení je součástí návrhu Rozpočtové opatření č. 15, který bude předložen orgánům města ke 

schválení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.8.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 



Pozemek p.č. 7166/116 orná půda a p.č. 7166/136 orná půda oba v k.ú. Přerov se nachází na 

Tovačovské ulici za areálem Přerovských strojíren, směrem na Henčlov. Podle platného územního 

plánu jsou pozemky vymezeny jako návrhové plochy DS - plochy pro dopravní infrastrukturu a jsou 

dotčeny stavbou dálnice. 

  

Id. 1/4 pozemku p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 je ve spoluvlastnictví M***P***a id. 3/4 vlastní 

společnost IGIVEX s.r.o., která požádala o odkoupení těchto spoluvlastnických podílů. 

  

Převod pozemků od společnosti IGIVEX s.r.o. Přerov byl projednán v orgánech obce. Dne 25.6.2018 

Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 1150/40/3/2018 schválilo převod uvedených pozemků do 

vlastnictví statutárního města Přerov. V souvislosti s podáním návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí se dne 4.7. 2018 dostavila na odbor správy majetku a komunálních služeb paní P***, 

která požaduje, aby v souvislosti se vzdáním se předkupního práva byl převod id. 1/4 

spoluvlastnického podílu výše uvedených pozemků realizován za stejných podmínek jako pro 

společnost IGIVEX s.r.o. 

  

Podle § 1124 a § 1125 OZ má prodávající povinnost při prodeji svých spoluvlastnických podílů z 

důvodu existence zákonného předkupního práva učinit nabídku ostatním spoluvlastníkům. V případě, 

že spoluvlastníci nemají zájem a souhlasí s převodem, může tento spoluvlastnický podíl společnost 

IGIVEX s.r.o. převést do vlastnictví další osobě. 

  

Aby mohla být kupní smlouva se společností IGIVEX s.r.o., uzavřena je třeba uzavřít kupní smlouvu s 

paní Palíkovou. Na základě této skutečnosti navrhuje odbor správy majetku a komunálních služeb 

uvedenou id. 1/4 spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 v k.ú. Přerov 

vykoupit. Vzhledem k tomu, že odbor správy majetku a komunálních služeb nemá na tuto dispozici 

finanční prostředky požádal dne 19.7.2018 o rozpočtové opatření na výkup uvedených pozemků. 

  

Cena pozemků vychází ze stejného znaleckého posudku podle kterého byl realizován převod od 

společnosti IGIVEX s.r.o., tj. č. 330/2017 znalce Ing. Ctibora Hoška, kde spoluvlastnický podíl id. 1/4 

pozemků p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 v k.ú. Přerov činí 66 667,- Kč. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod id 1/4 

spoluvlastnických podílů pozemků - p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 vše v k.ú. Přerov do vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

 


