
Pořadové číslo:  7/3.3.2 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  části 

pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4971/1 ostatní plocha, geometrickým plánem č. 6754-

60/2018 označený jako pozemek p.č. 4971/3 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, z 

vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 

390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerov za dohodnutou kupní cenu 50 000,- Kč, a to 

za podmínky finančního krytí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém zasedání dne 7.5.2019 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.   

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.7.2019 usnesením č. 655/19/7/2019 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova  schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky 

Požadavek odboru správy majetku a komunálních služeb na předmětné posílení rozpočtu je součástí 

materiálu Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 13, a bude předložen Zastupitelstvu města Přerova ke 

schválení dne 26.08.2019.  

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4971/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nachází na ul. Havlíčkova v 

Přerově.  

  

Statutární město Přerov požádalo ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, na základě 

usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 18.6.2012, č. 503/12/3/2012 o bezúplatný převod 

pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov. ČR-ÚZSVM sdělila, že část tohoto pozemku, která je užívána 

komerčně bude do majetku města převedena úplatně, následně zbývající část pozemku p.č. 4971/1 v 

k.ú. Přerov bude převedena bezúplatně.  

  

Při místním šetření pracovníci Úřadu pro zastupování státu zjistili, že část pozemku p.č. 4971/1 je 

užívána jako veřejně prostranství, předzahrádka před barem " Sport bar Gama". Tato část pozemku je 

užívána na základě povolení Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, 

jako předzahrádka před barem společností "Sport bar Gama. Na zbývající části pozemku p.č. 4971/1 

se nachází komunikace IV. tř., chodník, který ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Vzhledem k tomu, že část pozemku je užívána ke komerčním účelům požádala ČR-ÚZSVM o úhradu 

za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov. V roce 2018 uhradilo statutární město 

Přerov ČR-ÚZSVM za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov částku 765,- Kč. 

  

Na základě uvedených skutečností došlo dle geometrického plánu č. 6754-60/20018 k oddělení části 

pozemku, která je užívána komerčně, vznikl nový pozemek p.č. 4971/3 ostatní plocha o výměře 40 m2 

a jeho kupní cena činí 50 000,- Kč.  

  

Radě města Přerova je předkládán k projednání - úplatný převod části pozemku p.č. 4971/1 o 

výměře 40 m2 v k.ú. Přerov.  

 

 


