
Pořadové číslo:  23/3.2.5. 

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 18.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

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 - pozemku p.č. 

2578/38  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce 

Přerov I-Město a pozemku p.č. 2578/39 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 

3620, příslušná k části obce Přerov I-Město 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/38 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město, z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L*** W*** za nabídnutou kupní cenu ve 

výběrovém řízení ve výši 311.100,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem DPH. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/39 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město, z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L*** W*** za nabídnutou kupní cenu ve 

výběrovém řízení ve výši 361.100,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.10.2021 schválila záměr StMPr - úplatný převod  garáže č.p. 

3619 a č.p. 3620 z vlastnictví StMPr a vyhlášení výběrového řízení na převod za konkrétních 

podmínek.  

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.1.2022 podala návrh ZM schválit úplatný převod 

nemovitostí - garáže č.p. 3619 a č.p. 3620 z vlastnictví StMPr dle návrhu na usnesení.  

 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na zasedání dne 8.12.2021 hodnotila nabídky do výběrového řízení na garáž č.p. 3619 a č.p. 

3620 a doporučila RM podat návrh ZM schválit úplatný převod nemovitostí do vlastnictví zájemce s 

nejvyšší cenovou nabídkou uvedeného v návrhu na usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

k bodu 1 návrhu na usnesení (garáž č.p. 3619) 

Na úplatný převod pozemku p.č. 2578/38 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město bylo dne 1.11.2021 

vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém byla vyhlašovací cena stanovena dle znaleckého posudku a 

poměrné části nákladů za zřízení elektroinstalace ve výši min. 166.958,-Kč, účastnický poplatek činil 

2.420,- Kč včetně DPH.  

  

Jedná se o garáž č.p. 3619, třetí garáž z pravé strany od patrových garáží směr od Kozlovic na Přerov. 

  

V podmínkách VŘ bylo dále uvedeno, že: 

- bude zřízeno věcné břemeno - služebnost opory cizí stavby ve smyslu ust. § 1269 občanského 

zákoníku k tíži pozemku p.č. 2578/38 (služebný pozemek) ve prospěch pozemku p.č. 2578/37 v k.ú. 

Přerov (panující pozemek).  

  

- bude zřízeno věcné břemeno - služebnost opory cizí stavby ve smyslu ust. § 1269 občanského 

zákoníku k tíži pozemku p.č. 2578/38 (služebný pozemek) ve prospěch pozemku p.č. 2578/39 v k.ú. 

Přerov (panující pozemek).  

  

(Služebnost spočívá v právu mít mezi garážemi společnou nosnou zeď a mít povinnost mezi povinným 

z věcného břemene a oprávněným z věcného břemene toto právo strpět.) 

  

- stavba je kolaudována jako garážový box. 

  

- kupující si zajistí u dodavatele el. energie (ČEZ) montáž elektroměru a připojení nového odběrného 

místa. Poplatek za připojení odběrného místa bude činit pravděpodobně cca 4.000,-Kč. 

  

- dle § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. zákon o hospodaření energií se u objektu s celkovou 

energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, tj. jedná se o nevytápěný objekt bez upraveného 

vnitřního prostředí, nevztahuje povinnost vyhotovení průkazu energetické náročnosti objektu.  

  

Komise pro majetkové záležitosti hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení na svém 

zasedání dne 8.12.2021, do kterého se přihlásili 3 zájemci: 

  

1. P***S***- nabídl kupní cenu ve výši 212.100,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedl jako garáž. Souhlasil s vyhlášenými 

podmínkami a doložil potřebné dokumenty. 

  

2. A*** M*** - nabídla kupní cenu ve výši 272.000,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedla pro parkování vlastního vozidla. Souhlasila 

s vyhlášenými podmínkami a doložila potřebné dokumenty. 

  

3. L***W*** - nabídl kupní cenu ve výši 311.100,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedl jako garáž. Souhlasil s vyhlášenými 

podmínkami a doložil potřebné dokumenty. 

  



Komise po projednání nabídek doporučila RM podat návrh ZM schválit úplatný převod nemovitostí 

do vlastnictví zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou - L*** W***.  

  

k bodu 2 návrhu na usnesení (garáž č.p. 3620) 

Na úplatný převod pozemku p.č. 2578/39 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město bylo dne 1.11.2021 

vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém byla vyhlašovací cena stanovena dle znaleckého posudku a 

poměrné části nákladů za zřízení elektroinstalace ve výši min. 159.048,-Kč, účastnický poplatek činil 

2.420,- Kč včetně DPH.  

  

Jedná se o garáž č.p. 3620, čtvrtá garáž z pravé strany od patrových garáží směr od Kozlovic na 

Přerov. 

  

V podmínkách VŘ bylo dále uvedeno, že: 

- bude zřízeno věcné břemeno - služebnost opory cizí stavby ve smyslu ust. § 1269 občanského 

zákoníku k tíži pozemku p.č. 2578/38 (služebný pozemek) ve prospěch pozemku p.č. 2578/39 v k.ú. 

Přerov (panující pozemek).  

  

- bude zřízeno věcné břemeno - služebnost opory cizí stavby ve smyslu ust. § 1269 občanského 

zákoníku k tíži pozemku p.č. 2578/40 (služebný pozemek) ve prospěch pozemku p.č. 2578/39 v k.ú. 

Přerov (panující pozemek).  

  

(Služebnost spočívá v právu mít mezi garážemi společnou nosnou zeď a mít povinnost mezi povinným 

z věcného břemene a oprávněným z věcného břemene toto právo strpět.) 

  

- stavba je kolaudována jako garážový box. 

  

- kupující si zajistí u dodavatele el. energie (ČEZ) montáž elektroměru a připojení nového odběrného 

místa. Poplatek za připojení odběrného místa bude činit pravděpodobně cca 4.000,-Kč. 

  

- dle § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. zákon o hospodaření energií se u objektu s celkovou 

energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, tj. jedná se o nevytápěný objekt bez upraveného 

vnitřního prostředí, nevztahuje povinnost vyhotovení průkazu energetické náročnosti objektu.  

  

Komise pro majetkové záležitosti hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení na svém 

zasedání dne 8.12.2021, do kterého se přihlásili 3 zájemci: 

  

1. Manželé M*** H*** a Ing. V*** H***- nabídli kupní cenu ve výši 169.831,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedli pro úschovu soukromých dopravních 

prostředků. Souhlasili s vyhlášenými podmínkami a doložili potřebné dokumenty. 

  

2. P*** S*** - nabídl kupní cenu ve výši 182.100,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedl jako garáž. Souhlasil s vyhlášenými 

podmínkami a doložil potřebné dokumenty. 

  

3. L***W*** - nabídl kupní cenu ve výši 361.100,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedl jako garáž. Souhlasil s vyhlášenými 

podmínkami a doložil potřebné dokumenty. 

  

Komise po projednání nabídek doporučila RM podat návrh ZM schválit úplatný převod nemovitostí 

do vlastnictví zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou - L*** W***.  

  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření kupní smlouvy na nemovitosti - garáž č.p. 3619 a 

garáž č.p. 3620 v k.ú. Přerov, na ul. Dvořákova z vlastnictví StMPr.  



 

 


