
Pořadové číslo:  19/3.2.1. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

4114/2, p.č. 6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50, 

podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 

6590/43, vše v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

4114/2 ost. plocha o výměře 82 m2, p.č. 6590/57 ost. plocha o výměře 90 m2, p.č. 4112/4 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 109 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49 zahrada o výměře 200 m2, podílu id. 

9/10 p.č. 6590/50 zast. plocha a nádvoří o výměře 85 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51 ost. plocha o 

výměře 71 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52 zahrada o výměře 15 m2, p.č. 6590/58 ost. plocha o 

výměře 27 m2, p.č. 6590/39 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 6590/43 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 14 m2, vše v k.ú. Přerov do vlastnictví společnosti NAVOS a.s., se sídlem 

Čelakovského 27, 76701 Kroměříž, IČ 47674857 za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 300.000,- 

Kč. Dodání nemovitostí je osvobozeno od daně z přidané hodnoty ve smyslu §56 odst. 3 zákona 

235/2004 Sb. Součástí kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemků bez právního 

důvodu za dobu 3 let před účinností kupní smlouvy do dne, který bude předcházet dni, ve kterém 

nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujícího do 

katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy, ve výši 83.904,- Kč/rok, stanovenou 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 pozemků uvedených 

v návrhu usnesení. 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.1.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod nemovitosti uvedené v návrhu usnesení. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce 

Magistrátu města Přerova v době od 29.1. do 14.2. 2021. Rada města Přerova na své schůzi den 

15.4.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti projednala žádost dne 6.1.2021 a doporučila schválit záměr 

úplatného převodu. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání v prosinci 2020 doporučila úplatný převod nemovitostí 

uvedených v návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 4114/2 ost. plocha o výměře 82 m2, p.č. 6590/57 ost. plocha o výměře 90 m2, p.č. 

4112/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49 zahrada o výměře 200 

m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50 zast. plocha a nádvoří o výměře 85 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51 

ost. plocha o výměře 71 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52 zahrada o výměře 15 m2, p.č. 6590/58 ost. 

plocha o výměře 27 m2, p.č. 6590/39 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 6590/43 zast. plocha 

a nádvoří o výměře 14 m2, vše v k.ú. Přerov se nachází v ul. Polní v areálu NAVOS a.s. - dříve SILO 

a jsou ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Přerova. 

Společnost NAVOS a.s., se sídlem Čelakovského 27, 76701 Kroměříž, IČ 47674857 se obrátila na 

statutární město Přerov s žádostí o převod těchto pozemků a hodlá tak uspořádat majetkové poměry v 

areálu. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou užívány společností bez právního důvodu, je součástí 

kupní smlouvy i úhrada za bezesmluvní užívání předmětných pozemků bez právního důvodu za dobu 

3 let před účinností kupní smlouvy do dne, který bude předcházet dni, ve kterém nastanou právní 

účinky vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí 

na základě kupní smlouvy, ve výši 83.904,- Kč/rok, stanovenou na základě vnitřního předpisu 12/2017 

vydaného Radou města Přerova. 

Kupní cena v čase a místě obvyklá ve výši 300.000,- Kč byla stanovena znaleckým posudkem č. 

2021/14, vypracovaného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem. Náklady spojené s vypracováním 

znaleckého osudku a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující. 

  

Důvodem projednání dispozice je úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 

města Přerova a narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům v areálu NAVOS a.s.  

 

 


