
Pořadové číslo:  4/3.2.1. 

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 15.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku 

p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 

6706/1 ost. plocha v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 6769-97/2018 označené jako pozemek p.č. 

6706/3 ost. plocha o výměře 248 m2, do majetku MPI TECH CZ s.r.o., se sídlem Lipnická 5, Přerov, 

IČ 28562143 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 60.000,- Kč, 

která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb   

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit  úplatný převod.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost  dne 8.12.2017, 23.2.2018, 6.4.2018 po posouzení podkladů 

navrhla převod části pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov ve větším rozsahu – dle přílohy z toho důvodu, 

že při převodu pouze zastavěné části pozemku by městu zůstala nevyužitelná část pozemku bez 

přístupu a nebylo by možné původně požadovanou část z hlediska stavebního zákona oddělit, což by 

bránilo převodu.  Žadatel s návrhem na převod většího rozsahu pozemku souhlasil. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry projednala žádost dne 25.4.2018 a doporučila Radě města Přerova schválit záměr  

 

 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.5.2018 schválila záměr úplatného převodu. Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce magistrátu města Přerova v době od  22.5. do 5.6.2018 a následně od 20.11. 

do 8.12.2018. Rada města Přerova na své 8. schůzi dne 11.2.2019 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek se nachází v ul. Lipnická za prodejnou LIDL a je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Na statutární město Přerov se obrátila MPI TECH CZ s.r.o., se sídlem Lipnická 5, Přerov, IČ 

28562143 s žádostí o převod části pozemku uvedeného v návrhu usnesení.  

Žádost odůvodňuje rozšířením stávající výrobní haly, která stojí na vedlejším pozemku v jejím 

vlastnictví. S kupní cenou žadatel souhlasí. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je záměr úplatného 

převodu části pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova v ul. 

Lipnická.  

 

 


