
Pořadové číslo:  22/3.3.1. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 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 do majetku statutárního města Přerova – parkovací 

stání a chodník vybudované v rámci stavby „Bytový dům Vesna“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod parkovacích stání (23 míst) vybudovaných na pozemku p.č. 4516/1 

o výměře cca 25m2, p.č. 4394/1 o výměře cca 259 m2, p.č. 4520 o výměře cca 13,4 m2 vše v 

k.ú. Přerov z majetku společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 

Otrokovice, IČ: 10667229 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- Kč vč. 

DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností GEFEST 

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutární městem Přerov (jako budoucím kupujícím), kupní smlouva bude 

uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy budoucího prodávajícího, jejíž součástí bude originál, 

nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí na stavbu "Bytový dům Vesna" s vyznačením 

nabytí právní moci a zaměření skutečného provedení stavby. 

 

2. schvaluje úplatný převod chodníku vybudovaného na pozemku p.č. 5108/5 o výměře 2m2, 

p.č. 4516/1 o výměře 55,9 m2, p.č. 4394/1 o výměře 114,5 m2 a p.č. 4520 o výměře 32,8 m2 

vše v k.ú. Přerov z majetku společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 

76502 Otrokovice, IČ: 10667229 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- 

Kč vč. DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností GEFEST 

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutární městem Přerov (jako budoucím kupujícím), kupní smlouva bude 

uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy budoucího prodávajícího, jejíž součástí bude originál, 

nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí na stavbu "Bytový dům Vesna" s vyznačením 

nabytí právní moci a zaměření skutečného provedení stavby. 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 6. jednání dne 28.5.2021 seznámila s dokumentací stavby bytového domu 

Vesna a neměla zásadní námitky k realizaci stavby. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Realizace parkovacích stání a chodníku na pozemcích v majetku statutárního města Přerova byla  

odsouhlasena oddělením dopravy, parkovací stání a chodník budou veřejné. Odbor správy majetku a 

komunálních služeb souhlasí s převodem stavebních objektů dle návrhu usnesení do majetku města.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí do majetku města v rozsahu a za podmínek dle 

návrhu usnesení. 

 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 74. schůzi dne 18.11.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

nabytí nemovitých věcí dle návrhu usnesení do majetku města. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 

připravuje realizaci stavby „BYTOVÝ DŮM VESNA, ppč. 4519/6,4519/11,4519/4 k.ú. Přerov“ – 

jedná se o novostavbu bytového domu na ulici Seifertova v Přerově v lokalitě za parkovištěm prodejny 

Billa. Bytový dům je navržen jako sedmipodlažní, kde poslední podlaží je půdorysně ustoupené.  

Pro realizaci této stavby bylo na 27. zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 7.7.2021 řešeno a 

kladně projednáno umístěním staveb infrastruktury pro tento dům - nové přípojky vody, dešťové 

kanalizace včetně retenční nádrže, jednotné kanalizace, přípojky sítí elektronických komunikací, 

přípojka elektro a dále přeložka veřejného osvětlení, sadové úpravy a zpevněné plochy – chodníky, 

parkoviště a zřízení příslušných služebností. Dále Rada města Přerova na 69. schůzi dne 8.9.2021 

schválila záměr a na 74. schůzi dne 18.11.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov a to části o výměře cca 35 m2 dotčené 

navrhovaným přesahem zastřešení vstupu do domu a přístupovým chodníkem a dále části o výměře 

cca 16 m2 dotčené částí stavby kontejnerového stanoviště pro potřeby obyvatel bytového domu 

VESNA z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti GEFEST Přerov s.r.o. 

V rámci stavby „Bytový dům Vesna“ bude dále vybudován nový úsek chodníku a 23 parkovacích 

stání. Chodník se stane součástí sítě komunikací města, parkovací stání budou veřejně přístupná. 

Realizace těchto stavebních objektů byla odsouhlasena budoucími správci – oddělením dopravy 

odboru správy majetku. Chodník i parkovací místa budou do majetku města převedeny dle dohody se 

stavebníkem společností GEFEST Přerov s.r.o. za symbolickou cenu- každý za 1000,- Kč vč. DPH 

Chodník a parkovací stání budou převedeny do majetku města za podmínek v souladu s Vnitřním 

předpisem č. 13/2017 Zásady statutárního města Přerova pro převod nově vybudované infrastruktury 

do majetku, kdy kupní cena činí 1% prokazatelně vynaložených nákladů na realizaci, maximálně 

50.000,- Kč bez DPH. 

  

Převod bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a po 

dokončení stavby a jejím zaměření bude na základě výzvy budoucího prodávajícího uzavřena smlouva 

kupní.  



  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod nového úseku chodníku a 23 

parkovacích míst vybudovaných v rámci stavby Bytový dům Vesna do majetku statutárního 

města Přerova.  

 

 


