
Pořadové číslo:  11/3.2.7. 

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 27.01.2020 

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

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 – pozemků p.č. 

5198/83, p.č. 5198/84, p.č. 6785/5, vše v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje platný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

5198/83 zast. plocha nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 5198/84 zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2, 

p.č. 6785/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2, vše v k.ú. Přerov do majetku ČEZ Distribuce a.s., 

se sídlem Teplická 8, 40502 Děčín IČ 24729035, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem v celkové výši 18.000,- Kč. Kč (cena pozemku p.č. 5198/83 je 3.104,- Kč, 

pozemku p.č. 5198/84 je 7.448,- Kč, cena pozemku p.č. 6785/5 je 7.448,- Kč ).Převod je osvobozen 

od DPH z důvodu objektivní nezastavitelnosti. Součástí kupní smlouvy je závazek kupujícího uhradit 

prodávajícímu jednorázovou úhradu za užívání předmětu převodu ze strany kupujícího bez právního 

důvodu za dobu tří let předcházejících dni, kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k 

předmětu převodu ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí a to v celkové výši 3.393,- Kč, 

jejíž výše je stanovena na základě vnitřního předpisu 12/2017 vydaného radou města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit úplatný převod. 

 

Koordinační skupina 

Žádost projednala koordinační skupina   dne 22.6.2018 a  doporučila schválit záměr úplatného 

převodu.  

 

Komise pro záměry 



Komise pro záměry dne 18.7.2018  doporučila Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu 

dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.8.2018 schválila záměr převodu. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce magistrátu města Přerova v době od  13.8. do 28.8.2018 a následně od 16.12. do 

30.12.2019. 

Rozhodnutí rady města Přerova bude zpravodajem sděleno při jednání Zastupitelstva města Přerova 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky se nacházejí v ul. U výstaviště, Sokolovská, Želatovská a jsou ve vlastnictví statutárního 

města Přerova. Jedná se o pozemky, na kterých stojí stavby trafostanic č.p. 3846, č.p. 3845, č.p. 3884 

v majetku ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 8, Děčín. ČEZ provedl na základě žádosti 

statutárního města Přerova zápis staveb do katastru nemovitostí s tím, že následně bude projednán v 

orgánech města převod pozemků pod těmito stavbami do majetku ČEZ. Veškeré náklady spojené s 

převodem uhradí kupující. Časová prodleva mezi schválením záměru, přípravou návrhu kupní 

smlouvy a konečném projednání převodu v orgánech obce vznikla na straně ČEZ Distribuce a.s., která 

i přes několikeré urgence ze strany statutárního města Přerova dodala stanovisko k návrhu kupní 

smlouvy až po jednom roce. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost dořešení 

majetkoprávního vztahu k pozemkům v majetku statutárního města Přerova, na kterých jsou 

stavby trafostanic v majetku ČEZ v ul. U výstaviště, Sokolovská, Želatovská.   

 

 


