
Pořadové číslo:  12/3.2.1. 

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 16.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 

1000/32 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1000/32 zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Újezdec 

u Přerova z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.,se sídlem Děčín 

IV-Podmokly Teplická 874/8, IČ 24729035 za kupní cenu ve výši 4 500,- Kč. 

Součástí kupní smlouvy je úhrada za užívání předmětu převodu bez právního důvodu ve výši 500,- 

Kč za dobu tří let předcházejících dni, kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 25.1.2019 neměla připomínek k převodu pozemku pod 

trafostanicí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti  na svém zasedání dne 13.2.2019  doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr převodu  dle návrhu na usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.2.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 28.2.2019 schválila záměr převodu. 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova  ve dnech od 5.3. do 20.3.2019 a od 20.1. do 4.2.2020. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor  správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod pozemku pod trafostanicí. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č.1000/32 zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova je situován pod 

stavbou tech. vybavenosti č.p. 365 trafostanice na rohu ulic Nová čtvrť a Přerovská. 

  

Na odbor správy majetku se obrátila společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, IČ 24729035 se žádostí o převod pozemku p.č. 1000/32 zast. plocha a nádvoří o 

celkové výměře 9 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, na kterém stojí stavba trafostanice, která je ve 

vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. 

Převodem pozemku bude dořešen majetkoprávní vztah pozemku k předmětné stavbě. 

Součástí kupní smlouvy bude dohoda smluvních stran o úhradě za užívání předmětu převodu bez 

právního důvodu za období tří let zpětně ode dne data nabytí právních účinků vkladu vlastnického 

práva k předmětu převodu podle kupní smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 500,- Kč.  

  

  

Náklady spojené s úplatným převodem tj. náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši. 2 000,- 

Kč uhradí žadatel a budou řešeny v ujednání kupní smlouvy.  

Důvodem předložení této majetkové dispozice je dořešení převodu pozemku pod stavbou 

trafostanice a úhrada za užívání předmětu převodu bez právního důvodu .  

 

 


