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KUPNÍ  SMLOUVA  
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou 

(dále jako „prodávající“) 

 

a 

 

NORSOL s. r. o. 

se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44315 

zastoupená jednatelem

(dále jako „kupující“) 

 

uzavírají dnešního dne následující  

kupní smlouvu: 

 

Preambule 

Smlouva je uzavírána za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem, 

které jsou uvedeny v čl. I odst. 1 smlouvy, včetně všech jejich součástí, které jsou uvedeny 

v čl. I odst. 2 smlouvy, v souvislosti se záměrem kupujícího na realizaci projektu, který bude 

spočívat v odstranění staveb, které jsou uvedeny v čl. I odst. 1 smlouvy a následném 

vybudování Zahradního centra a zázemí pro zásobování v areálu Výstaviště v Přerově.  

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

(1) Prodávající prohlašuje, že je na základě ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších 

předpisů, darovací smlouvy ze dne 9.8.1993, na jejímž základě byl povolen vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-1640/1993-808 s právními 

účinky vkladu práva ke dni 30.9.1993 a opatření Okresního pozemkového úřadu v Přerově 

k dělení a scelování pozemků č.j. PÚ-1801/2002-202.2-Fo ze dne 16.7.2002 zapsán v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 

Přerov, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Přerov, k.ú. Přerov, jako výlučný vlastník 

následujících nemovitých věcí: 

- pozemku p.č. 6747/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 102 m2,  

- pozemku p.č. 6749/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 5 072 m2,  

- pozemku p.č. 6749/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 535 m2, jehož součástí 

je budova – objekt k bydlení č.p. 1269 (U Výstaviště 12), příslušný k části obce 

Přerov I-Město, 
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- pozemku p.č. 6749/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 536 m2, jehož součástí 

je budova – objekt k bydlení č.p. 1273 (U Výstaviště 14), příslušný k části obce 

Přerov I-Město, 

- pozemku p.č. 6749/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 532 m2, jehož součástí 

je budova – objekt k bydlení č.p. 1268 (U Výstaviště 16), příslušný k části obce 

Přerov I-Město, 

     vše v k.ú. Přerov. 

 

(2) Prodávající prohlašuje, že součástí nemovitých věcí, které jsou uvedeny v odst. 1 tohoto 

článku smlouvy, jsou následující věci a venkovní úpravy, které jsou blíže specifikovány 

ve znaleckém posudku č. 2299/42/18, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav Dočkalík 

dne 5.9.2018: 

- vodovodní přípojka DN 80 mm o délce 88,50 bm, 

            - přípojka vody DN 50 mm o délce 29,00 bm, 

- přípojka vody DN 40 mm o délce 23,00 bm, 

- kanalizační přípojka DN 300 mm o délce 19,00 bm, 

- kanalizační přípojka DN 200 mm o délce 58,00 bm, 

- kanalizační přípojka DN 150 mm o délce 92,00 bm, 

- zpevněné plochy betonové o celkové plošné výměře 143 m2, 

- plochy z betonových dlaždic velikosti 30/30/3 cm o celkové plošné výměře 94,50 m2, 

- plochy z betonových dlaždic velikosti 50/50/6 cm o celkové plošné výměře 48,50 m2, 

- plot ze strojového pletiva na ocelových sloupcích o délce 148,00 bm a výšce 1,50 m, 

- plot ze strojového pletiva s plastem na betonových sloupcích o délce 34,00 bm a výšce 

  1,50 m, 

- plot z ocelových rámů na ocelových sloupcích o délce 28,00 bm a výšce 1,35 m, 

- brána ocelová s plechovými výplněmi o šířce 4 m a výšce 2 m, 

- 2 ks brány ocelové s výplněmi ze strojového pletiva, 

- 2 ks branky ocelové s výplněmi ze strojového pletiva. 

  

Článek II. 

Předmět převodu 

Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví nemovité věci, 

které jsou uvedeny v čl. I odst. 1 smlouvy, včetně všech jejich součástí, které jsou 

uvedeny v čl. I odst. 2 smlouvy (dále jako „předmět převodu“), za kupní cenu uvedenou 

v čl. III odst. 1 a 3 smlouvy a kupující předmět převodu za kupní cenu uvedenou v čl. III 

odst. 1 a 3 smlouvy do svého výlučného vlastnictví kupuje.  

 

Článek III. 

Kupní cena  

(1) Celková kupní cena za předmět převodu se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 

7.526.292,81 Kč (slovy: sedmmilionůpětsetdvacetšesttisícdvěstědevadesáttři korun 

českých osmdesátjedna halířů) včetně 21 % DPH. Smluvní strany prohlašují, že dodání 

pozemků p.č. 6747/2, p.č. 6749/1, p.č. 6749/3, p.č. 6749/4 a p.č. 6749/5, vše v k.ú. Přerov, 

je předmětem daně z přidané hodnoty, neboť výše uvedené pozemky jsou stavebními 

pozemky podle ust. § 56 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Smluvní strany dále prohlašují, že kupní cena za předmět převodu 

byla stanovena tak, že od ceny nemovitých věcí, které jsou uvedeny v čl. I odst. 1 smlouvy, 

v místě a čase obvyklé, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2299/42/18, 
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který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav Dočkalík dne 5.9.2018 a znaleckým posudkem 

č. 2325/5/19, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav Dočkalík dne 30.1.2019, v celkové výši 

8.983.861,- Kč, byla odečtena cena v místě a čase obvyklá nelesních porostů, které byly 

z předmětu převodu před podpisem smlouvy odstraněny, ve výši 4.342,- Kč, s tím, že od takto 

stanovené ceny navýšené o DPH v platné sazbě daně (tj. částky 10.865.217,99 Kč             

včetně 21% DPH) byly odečteny předpokládané náklady na odstranění budov, které jsou 

uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy, ve výši 3.338.925,18 Kč včetně 21% DPH. 

 

(2) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu na účet prodávajícího vedený 

u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800, variabilní symbol ..., do 20 dnů 

od účinnosti smlouvy. Za den zaplacení se považuje den, kdy bude kupní cena připsána 

na účet prodávajícího. 

 

(3) Ke dni přijetí úplaty bude kupujícímu vystaven daňový doklad na přijatou úplatu předem. 

Ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude vystaven daňový doklad s vyúčtováním přijaté 

úplaty předem. Den uskutečnění zdanitelného plnění u převodu vlastnického práva nastává 

ke dni doručení vyrozumění o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

 

(4) V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle odst. 1 nebo 3 tohoto článku 

smlouvy prodávajícímu je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení určené 

předpisy práva občanského, přičemž aktuálně je výše těchto úroků z prodlení určena 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence 

údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb. 

 

Článek IV. 

Náklady spojené s vyhotovením znaleckých posudků 

(1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s vyhotovením znaleckého 

posudku č. 2299/42/18, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav Dočkalík dne 5.9.2018, 

ve výši 13.857,- Kč (slovy: třinácttisícosmsetpadesátsedm korun českých) a náklady 

spojené s vyhotovením znaleckého posudku č. 2325/5/19, který vyhotovil znalec 

JUDr. Vratislav Dočkalík dne 30.1.2019, ve výši 3.596,- Kč (slovy: 

třitisícepětsetdevadesátšest korun českých) tj. celkem částku 17.453,- Kč (slovy: 

sedmnácttisícčtyřistapadesáttři korun českých), na účet prodávajícího vedený u České 

spořitelny, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800, variabilní symbol ..., do 20 dnů ode dne účinnosti 

smlouvy. Za den zaplacení se považuje den, kdy bude příslušná částka připsána na účet 

prodávajícího. 

 

(2) V případě prodlení kupujícího se zaplacením nákladů spojených s vyhotovením 

znaleckých posudků dle odst. 1 tohoto článku smlouvy prodávajícímu je kupující povinen 

uhradit prodávajícímu úroky z prodlení určené předpisy práva občanského, přičemž aktuálně 

je výše těchto úroků z prodlení určena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 

úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 

otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády 

č. 434/2017 Sb. 
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Článek V. 

Prohlášení smluvních stran 

(1) Prodávající prohlašuje, že na předmětu převodu neváznou žádná zástavní práva, 

věcná břemena ani žádné právní vady s výjimkou užívacích vztahů, které jsou uvedeny 

v odst. 2 tohoto článku smlouvy, že není žádným způsobem omezen v dispozici se svým 

majetkem a nebyla proti němu nařízena exekuce ani nebyl podán návrh na nařízení výkonu 

rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti, zřízením soudcovského zástavního 

práva na nemovitosti nebo návrh na zřízení exekutorského zástavního práva.  

 

(2) Prodávající prohlašuje, že předmět převodu je předmětem následujících užívacích vztahů: 

a) objekt k bydlení č.p. 1269 (U Výstaviště 12), příslušný k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 6749/3 v k.ú. Přerov, je předmětem nájmu založeného 

nájemní smlouvou, kterou uzavřeli prodávající jako pronajímatel a Oblastní spolek 

Českého červeného kříže Přerov, , se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, jako nájemce dne 23.9.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

20.10.2014, 

b) prostor o celkové výměře 288 m2, který se nachází v objektu k bydlení č.p. 1273 

(U Výstaviště 14), příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov, je předmětem nájmu založeného nájemní smlouvou, 

kterou uzavřeli prodávající jako pronajímatel a Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Přerov,  se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

jako nájemce dne 11.10.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.10.2014, 

c) prostor o celkové výměře 209,60 m2, který se nachází v objektu k bydlení č.p. 1273 

(U Výstaviště 14), příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov, je předmětem výpůjčky založené smlouvou o výpůjčce, 

kterou uzavřeli prodávající jako půjčitel a Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Přerov,  se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

jako vypůjčitel dne 20.10.2014. 

 

(3) Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že: 

a) prodávající jako pronajímatel podal dne 27.3.2019 Oblastnímu spolku Českého 

červeného kříže Přerov jako nájemci výpověď z nájemní smlouvy, která je uvedena 

v odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy, přičemž vzhledem k tomu, že výpovědní 

doba je tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém byla výpověď doručena druhé straně, skončí nájem dnem 30.6.2019, 

b) prodávající jako pronajímatel podal dne 27.3.2019 Oblastnímu spolku Českého 

červeného kříže Přerov jako nájemci výpověď z nájemní smlouvy, která je uvedena 

v odst. 2 písm. b) tohoto článku smlouvy, přičemž vzhledem k tomu, že výpovědní 

doba je tři měsíce, skončí nájem dnem 27.6.2019, 

c) práva a povinnosti z nájmů, které jsou uvedeny v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku 

smlouvy, přejdou ve smyslu ust. § 2221 odst. 1 občanského zákoníku na kupujícího 

okamžikem, kdy kupující nabyde vlastnické právo k předmětu převodu 

(tímto okamžikem vstoupí kupující do právního postavení pronajímatele), 

d) prodávající jako půjčitel podal dne 27.3.2019 Oblastnímu spolku Českého červeného 

kříže Přerov jako vypůjčiteli výpověď ze smlouvy o výpůjčce, která je uvedena 

v odst. 2 písm. c) tohoto článku smlouvy, přičemž vzhledem k tomu, že výpovědní 
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doba je tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém byla výpověď doručena druhé straně, skončí výpůjčka dnem 30.6.2019, 

e) práva a povinnosti z výpůjčky, která je uvedena v odst. 2 písm. c) tohoto článku 

smlouvy, přejdou na kupujícího okamžikem, kdy kupující nabyde vlastnické právo 

k předmětu převodu (tímto okamžikem vstupuje kupující do právního postavení 

půjčitele). 

 

(4) Kupující prohlašuje, že mu prodávající před podpisem smlouvy předložil a při podpisu 

smlouvy předal průkaz energetické náročnosti budovy - objektu k bydlení č.p. 1273 

(U Výstaviště 14), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov, který zpracoval energetický specialista Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

dne 15.9.2014, a průkaz energetické náročnosti budovy - objektu k bydlení č.p. 1268 

(U Výstaviště 16), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 6749/5 v k.ú. Přerov, který zpracoval energetický specialista Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

dne 15.9.2014. 

 

(5) Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že budova – objekt k bydlení č.p. 1269 

(U Výstaviště 12), příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 6749/3 v k.ú. Přerov, náleží z hlediska tříd energetické náročnosti budov do třídy           

„G – mimořádně nehospodárná“. Kupující v této souvislosti prohlašuje, že nepožaduje, 

aby mu prodávající před podpisem smlouvy předložil a při podpisu smlouvy předal průkaz 

energetické náročnosti budovy. 

 

(6) Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětu převodu znám, že byl prodávajícím seznámen 

před podpisem této smlouvy s obsahem nájemních smluv, které jsou uvedeny v odst. 2 

písm. a) a b) tohoto článku smlouvy a obsahem smlouvy o výpůjčce, která je uvedena 

v odst. 2 písm. c) tohoto článku smlouvy, a že předmět převodu přebírá ve smyslu ust. § 1918 

občanského zákoníku jak stojí a leží (úhrnkem). 

 

Článek VI. 

Závazek kupujícího 

(1) Kupující se zavazuje, že nejpozději do dvou let ode dne účinnosti smlouvy zajistí 

odstranění budov - objektu k bydlení č.p. 1269 (U Výstaviště 12), příslušného k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 6749/3 v k.ú. Přerov, objektu k bydlení 

č.p. 1273 (U Výstaviště 14), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov a objektu k bydlení č.p. 1268 (U Výstaviště 16), 

příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 6749/5 v k.ú. Přerov, 

a že ve výše uvedené lhůtě doloží prodávajícímu potvrzení příslušného stavebního úřadu, 

že předmětné budovy byly v celém rozsahu odstraněny. 

 

(2) Pro případ, že kupující výše uvedený závazek nesplní, zavazuje se kupující uhradit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3.338.925,18 Kč, která se rovná výši předpokládaných 

nákladů na odstranění budov, které jsou uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy, 

včetně 21% DPH. Smluvní pokuta je splatná do 20 dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího 

k úhradě smluvní pokuty kupujícímu. 
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Článek VII. 

Podpora malého rozsahu (de minimis) 

(1) Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že dnem účinnosti této smlouvy 

prodávající poskytuje kupujícímu podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku EU 

L 352 dne 24.12.2013, ve výši 3.338.925,18 Kč, rovnající se rozdílu mezi cenou nemovitých 

věcí, které jsou uvedeny v čl. I odst. 1 smlouvy, v místě a čase obvyklou, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 2299/42/18, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav Dočkalík dne 

5.9.2018 a znaleckým posudkem č. 2325/5/19, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav 

Dočkalík dne 30.1.2019, v celkové výši 8.983.861,- Kč, od které byla odečtena cena v místě 

a čase obvyklá nelesních porostů, které byly z předmětu převodu před podpisem smlouvy 

odstraněny, ve výši 4.342,- Kč a která byla navýšena o DPH v platné sazbě daně (tj. částkou 

10.865.217,99 Kč včetně 21 % DPH) a kupní cenou za převod nemovitých věcí, které jsou 

uvedeny v čl. I odst. 1 smlouvy, která byla stanovena v čl. III odst. 1 smlouvy dohodou 

smluvních stran ve výši 7.526.292,81 Kč včetně 21% DPH.  

 

(2) Vzhledem k tomu, že prodávající jako poskytovatel podpory malého rozsahu (de minimis) 

je podle ust. § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, 

povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat údaje o poskytnuté 

podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci do centrálního registru podpor malého rozsahu, 

prodávající se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

zaznamená do centrálního registru podpor malého rozsahu údaje o podpoře, kterou poskytuje 

kupujícímu na základě smlouvy, a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti 

smlouvy sdělí kupujícímu přesnou výši poskytnuté podpory dle přepočtového kurzu vydaného 

Evropskou centrální bankou ke dni poskytnutí podpory. 

 

Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

(1) Neuhradí-li kupující prodávajícímu kupní cenu ve výši a lhůtě dle čl. III odst. 1 a 3 

smlouvy a náklady spojené s vyhotovením znaleckých posudků ve výši a lhůtě dle čl. IV 

odst. 1 smlouvy, je prodávající oprávněn od  smlouvy odstoupit. 

 

(2) Ukáže-li se jakékoli prohlášení prodávajícího uvedené v čl. V odst. 1, 2 nebo 3 smlouvy 

po uzavření smlouvy jako nepravdivé, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

(3) Odstoupením od smlouvy se závazek z této smlouvy zrušuje od počátku, a to dnem 

doručení prohlášení jedné smluvní strany o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

Článek IX. 

Vklad práva do katastru nemovitostí 

(1) Kupující nabyde vlastnické právo k předmětu převodu na základě rozhodnutí 

Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, o povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to zpětně k okamžiku podání návrhu na vklad. 

 

(2) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

podá příslušnému katastrálnímu úřadu prodávající do 10 dnů poté, co kupující uhradí 
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prodávajícímu kupní cenu dle čl. III odst. 1 a 3 smlouvy a náklady spojené s vyhotovením 

znaleckých posudků dle čl. IV odst. 1 smlouvy.   

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

prodávající, jeden kupující a jeden bude přílohou návrhu na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. 

 

(2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že prodávající uveřejní smlouvu prostřednictvím registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

 

(4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že byla uzavřena 

po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

Článek XI. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 

podmíněné zveřejněním záměru převodu pozemku p.č. 6749/1, pozemku p.č. 6749/3, 

jehož součástí je budova – objekt k bydlení č.p. 1269 (U Výstaviště 12), příslušný k části obce 

Přerov I-Město, pozemku p.č. 6749/4, jehož součástí je budova – objekt k bydlení č.p. 1273 

(U Výstaviště 14), příslušný k části obce Přerov I-Město, a pozemku p.č. 6749/5, 

jehož součástí je budova – objekt k bydlení č.p. 1268 (U Výstaviště 16), příslušná k části obce 

Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, na úřední desce obce ve dnech 13.8.2018 – 28.8.2018 

a opětovně ve dnech 17.12.2018 – 2.1.2019, zveřejněním záměru převodu pozemku 

p.č. 6747/2 v k.ú. Přerov jeho vyvěšením na úřední desce obce ve dnech 14.2.2018 - 1.3.2018 

a následným schválením převodu všech výše uvedených nemovitých věcí Zastupitelstvem 

města Přerova na jeho .... zasedání konaném dne ... usnesením č. .... 

 

    V Přerově dne ………………….                      V Přerově dne ……………………. 

 

 

 

 

        …..………………………….......                          ......…………………………….... 

                      Michal Zácha                           

                  náměstek primátora                             jednatel 


