
Pořadové číslo:  4/3.2.2. 

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 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 nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku 

p.č. 4394/1 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. 

4394/1 ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 15 m2 v k.ú. Přerov, do majetku vlastníků bytových 

jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 564 a pozemku p.č. 

4394/51 v k.ú. Přerov, příslušného k části obce Přerov I - Město za cenu stanovenou v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.600,- Kč/m2 a to následovně: 

  

  

Č.jed. Způsob využití Vlast. podíl 

  

564/7 byt 714/22705 

 

564/8 byt 716/22705 

  

564/10 byt 714/22705 

  

564/11 byt 714/22705 

  

564/16 byt 716/22705 

  

564/19 byt 714/22705 

  

564/20 byt 716/22705 

  

564/24 byt 716/22705 



  

564/27 byt 714/22705 

  

564/28 byt 716/22705 

  

Ostatní byty SBD Přerov 3111/4541 

  

V případě, že ke dni uzavření kupní smlouvy bude dodání předmětu převodu plněním, které je 

předmětem daně z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné 

sazby daně. 

  

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kombinovaná smlouva o právu provést stavbu 

a o budoucí kupní smlouvě. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

  

Kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující vyzvou budoucího 

prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit  převod částí pozemku uvedeného  v 

návrhu usnesení. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost dne 1.6.2018 a doporučila schválit záměr  převodu částí 

pozemku uvedeného v návrhu usnesení. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry projednala žádost dne 18.7.2018 a doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

převodu.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala žádost na 98. schůzi dne 9.8.2018  a schválila záměr úplatného 

převodu  nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova  -  částí pozemku uvedeného v návrhu 

usnesení. Záměr převodu byl zveřejněn na Úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 13.8. do 

28.8.2018 a následně od  8.1.2019 do 23.1.2019. Rada města Přerova na své 8. schůzi dne 11.2.2019 

schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu „ Zastřešení předsazeného vstupního schodiště  a  

části bočního vstupu do  domu Za mlýnem 7, Přerov“ na části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a Stavebním bytovým družstvem Přerov, se 

sídlem Kratochvílova 41, Přerov, IČ 00053236, jako stavebníkem a podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek se nachází v ul. Za mlýnem. Na statutární město Přerov se obrátilo Stavební bytové družstvo 

Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov, IČ 00053236 a vlastníci bytových jednotek v domě Za 

mlýnem 7, Přerov, s žádostí o převod části pozemku p.č. 4394/1, ost. plocha, o výměře cca 15 m2, v 

k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova z důvodu zamýšlené realizace zastřešení schodiště 

domu Za mlýnem 7.  

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost o převod části 

pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov – ul. Za mlýnem 7.  


