
Pořadové číslo:  3/3.3.3. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - veřejného 

osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 211, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 499 a p.č. 500 

vše v k.ú. Penčice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů (SO 402 

Rozvody VO), vybudovaného na částech pozemků p.č. 211, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 499 a 

p.č. 500 vše v k.ú. Penčice ze spoluvlastnictví stavebníků pana L*** K***, bytem ***, pana 

P*** V***, bytem *** a paní M*** J***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova, 

za dohodnutou kupní cenu 3.000,- Kč. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem L*** K***, bytem 

***, panem P*** V***, bytem *** a paní M*** J***, bytem *** (jako budoucími 

prodávajícími) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 402 Rozvody VO) a zaměření skutečného provedení stavby, nejpozději však do 5 let od 

uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

579 878,2 * + 3,0 579 881,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

 



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3631 530 Veřejné osvětlení 0,0 + 3,0 3,0 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 20. jednání dne 16.12.2022 projednala kladně realizaci stavby veřejného 

osvětlení v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Jako budoucí vlastník vedení veřejného osvětlení konstatuje, že předkládané řešení bylo odsouhlaseno 

budoucím správcem TSMPr a splňuje předpoklady pro budoucí převzetí do majetku města.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 9. schůzi dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod veřejného osvětlení v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 3 000 Kč. K výše uvedenému účelu budou použity zdroje ze 

zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí výsledku hospodaření.  

 

Důvodová zpráva: 

Vlastníci pozemků p.č. 263, p.č. 264/1 a p.č. 264/2 vše v k.ú. Penčice, které navazují na zástavbu ul. 

Rohová a Na Vrchu v místní části Penčice, připravují výstavbu rodinných domů m.j. i pro zajištění 

svých bytových potřeb. Stavebníci - pan L*** K***, bytem *** (vlastník pozemku p.č. 263 v k.ú. 

Penčice), pan P*** V***, bytem *** (vlastník pozemku p.č. 264/2 v k.ú. Penčice a spoluvlastník k id 

1/2 pozemku p.č. 264/1 v k.ú. Penčice) a paní M*** J***, bytem *** (spoluvlastník k id 1/2 pozemku 

p.č. 264/1 v k.ú. Penčice) zadali zpracování projektové dokumentace stavby "Infrastruktura pro RD 

Penčice "Za zahradama" v rámci které bude vybudována nová komunikace, vodovod, kanalizace, 

veřejné osvětlení a rozvod NN. Uvedená stavba bude realizována prioritně na pozemku p.č. 264/1, p.č. 

264/2 a p.č. 263 vše v k.ú. Penčice, které jsou ve vlastnictví (resp. spoluvlastnictví) stavebníků.  

  

Stavebníci požádali o souhlas s realizací stavby kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení, které z 

části - v místě napojení na stávající infrastrukturu v lokalitě - zasahují do pozemků v majetku 

statutárního města Přerova, které tvoří místní komunikace ul. Rohová a Na Vrchu a navazující účelové 

komunikace. Stavbou veřejného osvětlení jsou dotčeny pozemky města p.č. 498, p.č. 499, p.č. 500 vše 

v k.ú. Penčice, stavbou vodovodu jsou dotčeny pozemky města p.č. 499 a p.č. 500 oba v k.ú. Penčice a 

stavbou kanalizace jsou dotčeny pozemky města p.č. 498 v k.ú. Penčice a p.č. 684/1 a p.č. 685 oba v 

k.ú. Penčičky. Stavebníci k žádosti přiložili dokumentaci stavebních objektů a kladné vyjádření ke 

stavbě vodovodu a kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. a kladné vyjádření ke 

stavbě veřejného osvětlení společnosti Technických služeb města Přerova s.r.o. Dle sdělení stavebníků 

bude vodovod a kanalizace v jejich spoluvlastnictví a nový úsek veřejného osvětlení bude převeden do 

majetku statutárního města Přerova. Stavebníci navrhli kupní cenu za veřejné osvětlení ve výši 3.000,- 

Kč. 

  



Pro realizaci stavby vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení vydá statutární město Přerov souhlas 

a vztah k dotčeným pozemkům po dobu realizace stavby bude řešen formou nájmu. Záměr nájmu 

dotčených částí pozemků schválila Rada města Přerova na 7. schůzi dne 9.1.2023. Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 12.1. do 28.1.2023. Rada města Přerova na 9. schůzi dne 

13.2.2023 schválila uzavření příslušných kombinovaných smluv pro umístění vodovodu, kanalizace a 

veřejného osvětlení na pozemcích města a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod veřejného osvětlení v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení do majetku statutárního 

města Přerova. 

  

SO 402 Veřejné osvětlení – řeší osvětlení budoucí nové komunikace v nové zástavbě RD. VO bude 

napojeno na stávající rozvod VO v majetku statutárního města Přerova – ve stožáru VO na hranici 

pozemku p.č. 500 a p.č. 211 v k.ú. Penčice. Bude osazeno 7 žárově zinkovaných stožárů se svítidly se 

zdroji LED. 

  

V bodě 1. je zastupitelstvu předkládán k projednání úplatný převod veřejného osvětlení do majetku 

statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 3.000,- Kč.  

V souladu s Vnitřním předpisem 13/2017 "Zásady statutárního města Přerov pro převod nově 

budované infrastruktury do majetku města", investor převede vybudovanou infrastrukturu do majetku 

statutárního města Přerova, kdy kupní cena činí 1% prokazatelně vynaložených nákladů na realizaci, 

maximálně 50.000,- Kč bez DPH. Stavebníci navrhli převod veřejného osvětlení za cenu 3000,- Kč.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem L*** K***, bytem ***, panem 

P*** V***, bytem *** a paní M*** J***, bytem *** (jako budoucími prodávajícími) a statutárním 

městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy 

budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby (SO 402 Rozvody VO) a zaměření skutečného 

provedení stavby, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

  

V bodě 2. je předkládáno rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků na výkup veřejného 

osvětlení dle bodu 1. návrhu usnesení.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno projednání budoucího převodu veřejného 

osvětlení, které bude vybudováno pro novou lokalitu rodinných domů Za zahradama v místní 

části Penčice (navazující na stávající zástavbu ulic Rohová a Na Vrchu ) do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

 


