
Pořadové číslo:  24/3.2.7. 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 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 nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

3161/20 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 3161/20 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 75 m2 

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se 

sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 25391453 za kupní cenu ve výši 

128.300,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod 

stavbou za dobu 3 roky zpětně v celkové výši 45.112,50 Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost na svém 12. zasedání dne 17.9.2021, kdy k převodu pozemku 

pod stavbou žadatele neměla námitek. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 30. zasedání dne 6.10.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod předmětného pozemku z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.10.2021 schválila záměr StMPr – úplatný převod pozemku 

p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov z vlastnictví StMPr. 

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 21.10. do 6.11.2021. 

 



Následně Rada města Přerova na 82. schůzi konané dne 7.4.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov z vlastnictví StMPr za podmínek 

dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku převod pozemku doporučuje – dojde ke sjednocení osoby vlastníka stavby a 

vlastníka pozemku. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 3161/20 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 75 m2 v k.ú. Přerov se nachází v 

ul. Kozlovská v Přerově. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Na pozemku stojí stavba technického vybavení č.p. 3213, která je ve vlastnictví společnosti Teplo 

Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 253 91 453. Jedná se o stavbu 

výměníkové stanice. 

  

Společnost Teplo Přerov a.s. požádala o převod pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov do svého 

vlastnictví. Důvodem je majetkoprávní dořešení vlastnictví stavby a pozemku.  

  

Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod stavbou za 

dobu 3 roky zpětně, která dle vnitřního předpisu č. 12/2017 pro pozemky sloužící k podnikání, jako 

ostatní pozemky, činí 200,50 Kč/m2/rok, tj. 15,037 Kč/rok. 

  

Dle znaleckého posudku činí cena zjištěná pozemku 128.300,- Kč. Kupní cena byla stanovena 

znaleckým posudkem jako cena zjištěná, jelikož dle znalce nebylo možno stanovit cenu v místě a čase 

obvyklou. 

  

Náklady za vyhotovení ZP činily 2.500,- Kč a budou vypořádány v ujednání kupní smlouvy.  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod pozemku p.č. 3161/20 situovaného v ul. 

Kozlovská v Přerově, který je zastavěn stavbou výměníkové stanice ve vlastnictví společnosti 

Teplo Přerov a.s.  

 

 


