
Pořadové číslo: 15/4.2.3.

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 28.11.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 12. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
688 v k.ú. Penčičky

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 688, ostatní plocha, o výměře 67 m2 v k.ú. Penčičky z  
majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů L.K. a J. K,  za kupní cenu 11.000,-
Kč, t.j. 164,18 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 52. schůzi konané dne 20.11.2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky z majetku města do 
společného jmění manž. L.K. a J.K.za podmínek dle návrhu usnesení. 

Osadní výbor Penčice

Osadní výbor Penčice odprodej pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky manželům L.K. a  J.K.
doporučil. 

Důvodová zpráva:



Pozemek p.č. 688, ostatní plocha, o výměře 67 m2 v k.ú. Penčičky je součástí zahrady a 
příjezdové nezpevněné komunikace do dvorního traktu rodinného domu č.p. 10, Na Vrchu 3 v 
Penčicích. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Dle územního plánu je pozemek 
součástí plochy vymezené pro stávající bydlení rodinné. 

Manželé LK. a J.K požádali o odprodej pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky s tím, že jsou 
vlastníky sousedních pozemků p.č. 65, p.č. 66, p.č. 75 a p.č. 76 vše v k.ú. Penčičky. Převodem by 
došlo ke scelení pozemků, které tvoří jeden funkční celek s jejich rodinným domem. Manželé L.K. a  
J.K. dále předložili souhlas vlastníků sousedních nemovitostí – pozemků p.č. 61, p.č. 62, p.č. 63 a p.č. 
64 vše v k.ú. Penčičky - manželů R.B. a G.B. s převodem pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky do 
vlastnictví manželů L.K. a  J.K.

Záležitost byla předložena k projednání na 21. jednání koordinační skupiny dne 25.11.2011, 
která konstatovala, že pozemek tvoří přístup na pozemky p.č. 63 a p.č. 64 v k.ú. Penčičky, které jsou 
územním plánem určeny pro bydlení a nařídila místní šetření.

Na místním šetření dne 11.4.2012 bylo zjištěno, že pozemek je součástí oplocené zahrady a 
příjezdové cesty užívané manž. L.K. a  J.K. Koordinační skupina na 7. jednání dne 27.4.2012, z 
důvodu zajištění přístupu na pozemky p.č. 63 a p.č. 64 v k.ú. Penčičky (ve vlastnictví manž. R.B. a 
G.B., kteří s odprodejem pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky manž. L.K. a  J.K. souhlasili) určené 
územním plánem pro bydlení, nedoporučila převod tohoto pozemku a doporučila jej pouze vypůjčit či 
pronajmout.

Osadní výbor Penčice ve vyjádření ze dne 6.6.2012 odprodej pozemku p.č. 688 v k.ú. 
Penčičky manželům L.K. a  J.K. doporučil.

Komise pro záměry na 19. jednání konaném dne 13.6.2012 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky, který 
tvoří jeden funkční celek s pozemky ve vlastnictví žadatelů. Rada města Přerova na 44. schůzi konané 
dne 17.7.2012 tento záměr schválila. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 23.7.2012 do 
7.8.2012.

Dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem Stanislavem Sedláčkem činí cena 
administrativní pozemku celkem 11.810,- Kč, t.j. 176,27 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá celkem 
11.000,-, t.j. 164,18 Kč/m2. Manželé L.K. a  J.K. byli se znaleckým posudkem seznámeni a souhlasili 
s kupní cenou ve výši 11.000,- Kč i  s úhradou nákladů spojených s převodem.

Bezdůvodné obohacení z titulu užívání pozemku bez právního důvodu, které v tomto případě 
činí za dobu 2 roky zpět 134,- Kč, je řešeno samostatně.

Rada města Přerova na 52. schůzi  konané dne 20.11.2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky z majetku města do společného 
jmění manž. L.K. a  J.K. za podmínek dle návrhu usnesení. 

Po schválení a zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky, zajištění 
všech potřebných podkladů potřebných k realizaci převodu pozemku, po odsouhlasení kupní 
ceny a po projednání na schůzi Rady města Přerova je Zastupitelstvu města Přerova předkládán 
návrh schválit úplatný převod pozemku na ulici Dražka v místní části Penčice, který tvoří jeden 
funkční celek s pozemky ve vlastnictví žadatelů- manželů L.K. a  J.K..




