
Pořadové číslo: 14/3.2.4.

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 25.10.2012

Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 5. 11. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
JAROSLAVA ŠTĚPÁNOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku 
p.č. 585 a části pozemku p.č. 586, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod  části pozemku  p.č. 585, trvalý travní porost, o výměře 272 m2, označené 
dle geometrického plánu č. 545-79/2007 jako pozemek p.č. 585 a části pozemku p.č. 586, trvalý travní 
porost, označené dle geometrického plánu č. 545-79/2007  jako pozemek  p č. 586/2,  trvalý travní 
porost, o výměře 172 m2,  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města  Přerova do 
společného jmění manželů  B. a Z. M.  za kupní cenu  stanovenou dohodou ve výši 124 320,- Kč, tj. 
280,- Kč/m2 .

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.10.2012 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit převod  částí pozemků dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou situovány nedaleko fotbalového hřiště  v  místní 
části Kozlovice.

Manželé B.  a Z. M.  jsou vlastníky pozemku p.č. 583, zast. plocha a nádvoří, o výměře 128 
m2 a rodinného domu č.p. 54 na pozemku  p.č. 583, dále pozemku p.č. 584, zast. plocha a nádvoří, 
zbořeniště o výměře 250 m2, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, které sousedí s projednávanými pozemky 
dle geometrického plánu.



Na základě nájemní smlouvy  ze dne 31.1.2008  uzavřené mezi statutárním městem Přerovem 
a manželi M. , užívají manželé M.  pozemek p.č. 585, trvalý travní porost, o výměře 291 m2 a část 
pozemku p.č. 586, trvalý travní porost, označenou dle geometrického plánu č.  545-79/2007 jako 
pozemek p.č. 586/2, trvalý travní porost,  o výměře 172 m2. 

Manželé M. požádali dopisem ze dne 7.5.2012 o odprodej částí pozemků,  na které mají 
uzavřenou nájemní smlouvu. 

Koordinační skupina na svém jednání dne 1.6.2012 sdělila, že nemá námitky k převodu 
pozemků. Pozemky jsou součástí ploch určených pro rodinné bydlení.

Záměr  statutárního města Přerova - úplatný  převod části p.č. 585 a části p.č. 586 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova byl schválen Radou města Přerova dne 12.6.2012.

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním  na úřední desce Magistrátu 
města Přerova ve dnech od 15.6. do 2.7.2012.

Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Danem  Hosem ze dne  10.9.2012 činí cena 
administrativní   95 460,- Kč/ tj. 215,- Kč/m2  za  části pozemků  p.č. 585 a  p.č. 586 a cena v místě a 
čase obvyklá činí 217 560,- Kč, tj. 490,- Kč/m2 . 

Náklady spojené s převodem předmětných pozemků budou řešeny v ujednání kupní smlouvy 
mezi statutárním městem Přerovem a manželi M.  Geometrický plán z r. 2007 si na své náklady 
uhradili manželé M. .

Na základě písemného sdělení manželů M. , ve kterém uvádí, že nesouhlasí  s výší kupní ceny 
z důvodu, že na vlastní náklady vybudovali protipovodňová opatření a rovněž předmětné pozemky   
vyklidili a rekultivovali. Z toho důvodu odbor správy majetku předložil  materiál Radě města Přerova 
ve variantách. Varianta I: převod za cenu dle aktuálního znaleckého posudku a varianta II:  za kupní  
cenu navrhovanou zájemci ve výši  280,- Kč/m2, tj. 124 320,- Kč. Tato cena odpovídá ceně dle 
znaleckého posudku, za kterou manželé M.  odkupovali v  roce 2007 pozemek p.č. 584 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova. Rada města Přerova na své schůzi dne 17.10.2012 podala návrh 
Zastupitelstva města Přerova schválit úplatný převod dle varianty II.  Vzhledem k tomu, že 
manželé M. jsou fyzické osoby, které nepodnikají, proto se nejedná  o poskytnutí veřejné  
podpory.

Dle zjištění odboru správy majetku na místě samém byla rekultivace provedena.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost manželů M.  o 
odprodej pozemků uvedených v návrhu usnesení, které se nacházejí nedaleko fotbalového hřiště 
v obci Kozlovice.




