
Pořadové číslo: 16/3.1.3.

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 24.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

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:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 134, zast. plocha a nádvoří, a dům č.p. 137 
na pozemku p.č. st. 134 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. st. 134, zast. plocha 
nádvoří, o výměře 112 m2 a domu č.p. 137 příslušný k části obce Přerov III-Lověšice na pozemku p.č. 
st. 134, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, do vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.12.2012 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit úplatný převod  dle návrhu usnesení. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 134, zast. plocha a nádvoří a objekt bydlení č.p. 137 na tomto pozemku se 
nachází v ulici Drážní v místní části Přerov III-Lověšice.

Na Odbor správy majetku se obrátila Mgr. Zítková, notářka se sídlem v Přerově, Palackého č. 
21, pověřená Okresním soudem v Přerově jako soudní komisařka ve věci projednán í dědictví po panu 
Petru Veselém, posledně bytem Přerov III-Lověšice, Chaloupky č. 263/3.
Mgr. Zítková žádá o sdělení, zda statutární město Přerov má zájem odkoupit nemovitosti vedené na 
zůstavitele - dům č.p.137, Přerov III-Lověšice, postavený na pozemku p.č. st. 134, zast. plocha a 
nádvoří v k.ú. Lověšice u Přerova a daný pozemek.



Pro úplnost uvádíme, že na uvedených nemovitostech vázne zástavní právo ve prospěch Hypoteční 
banky a.s. ve výši 1 100 000,- Kč  s příslušenstvím.

Koordinační skupina na svém jednání dne 16.11.2012 nedoporučila převod nabízených 
nemovitostí do majetku města.

Komise pro záměry na svém jednání dne 5.12.2012 jednomyslně doporučila Radě města 
Přerova podat návrh  Zastupitelstvu města přerova neschválit převod do majetku města dle návrhu 
usnesení.

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.12.2012 podala návrh Zastupitelstvu městaPřerova 
neschválit úplatný převod nemovitostí dle návrhu usnesení.

Předloženým materiálem je projednáván převod nemovitosti v místní části Lověšice v ul. 
Drážní - objektu bydlení včetně zastavěného pozemkuk ve vlastnictví zůstavitele, Petra Veselého 
do vlastnictví statutárního města Přerova.


