
Pořadové číslo:  26/3.2.5. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 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 - části pozemku 

p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7392-

128/2021 označené jako pozemek p.č. 6050/315 o výměře 111 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti MAVI Real Estate Park, a.s., se sídlem 

Slovenská 1085/1a, Ostrava-Přívoz, IČ: 03809901 za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč. Dodání 

pozemku není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 10. jednání dne 6.8.2021 neměla námitky k převodu předmětné části 

pozemku.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Záležitost byla předložena na 29. zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 8.9.2021, kdy záměr 

byl stažen z projednávání a komise si vyžádala podklady ohledně umístění stavby haly v lokalitě. Na 

30. zasedání Komise pro majetkové záležitosti byla předloha doplněna o požadované podklady a 

komise schválení záměru úplatného převodu části pozemku dle návrhu usnesení doporučila. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 72. schůzi dne 20.10.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 

lhůtě od 8.10. do 24.10.2021 a opakovaně od 17.6. do 3.7.2022. 



Rada města Přerova na 88. schůzi dne 30.6.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6050/1 ostatní plocha o celkové výměře 31245 m2 v k.ú. Přerov tvoří účelová 

komunikace a přilehlé zpevněné plochy v bývalém areálu přerovských strojíren. Pozemek je v majetku 

statutárního města Přerova. 

  

Společnost MAVI Real Estate Park, a.s. se sídlem Slovenská 1085/1a, Ostrava-Přívoz je vlastníkem 

částí nemovitostí v areálu bývalých přerovských strojíren od r. 2000. Společnost do svého majetku 

investuje a svůj areál rozvíjí a zaměstnává cca 200 lidí. V současné době připravuje investiční záměr 

výstavby nové výrobní haly na pozemku p.č. 6050/201 v k.ú. Přerov a požádala o koupi části pozemku 

p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov o výměře cca 120 m2, kterou má záměr využít pro zbudování přístupu k nové 

hale. Na předmětné části pozemku se aktuálně nachází příčné stání pro osobní automobily využívané 

žadatelem. Komunikace nebude převodem předmětné části pozemku dotčena.  

Záležitost byla předložena na 29. zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 8.9.2021, kdy záměr 

byl stažen z projednávání a komise si vyžádala podklady ohledně umístění stavby haly v lokalitě. 

Předloha byla doplněna o snímek s umístěním stavby haly na pozemku v majetku žadatele společnosti 

a opětovně předložena k projednání na 30. zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 6.10.2021, 

kdy komise doporučila Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu předmětné části 

pozemku. 

Rada města Přerova na 72. schůzi dne 20.10.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov o výměře cca 120 m2. Tento záměr byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 21.10. do 6.11.2021 a opakovaně od 17.6. do 3.7.2022. 

Následně byly žadateli zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/17 a 

následně po dohodě s odborem správy majetku si žadatel zadal vyhotovení geometrického plánu na 

oddělení převáděné části pozemku u společnosti Intecom GEO s.r.o. Tímto geometrickým plánem č. 

7392-128/2021 byla z pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov oddělena část označená jako pozemek p.č. 

6050/315 o výměře 111 m2, která je předmětem převodu.  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Přemyslem Klasem byla stanovena cena zjištěná pozemku 

ve výši 97.270,- Kč, t.j. 876,30 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 110.000,- Kč, t.j. 990,- 

Kč/m2. Dodání pozemku není předmětem DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku 

činily 2.500,- Kč.  

Žadatel souhlasil s kupní cenou ve výši 110.000,- Kč, úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého 

posudku a za vkladové řízení. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil žadatel.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části pozemku, který 

se nachází v bývalém areálu přerovských strojíren žadateli, který je vlastníkem sousedního 

pozemku.  

 

 


