
Pořadové číslo: 17/3.2.2.

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 3.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

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 nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
525 a p.č. 529 oba v k.ú. Zábeštní Lhota

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 525, 
trvalý travní porost, o výměře 5872 m2 a p.č. 529, trvalý travní porost, o výměře 5518 m2 oba v k.ú. 
Zábeštní Lhota z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů P. a R.P., za kupní 
cenu 113.820,- Kč, t.j. 10,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 59. schůzi konané dne 19.3.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 525, trvalý travní porost, o celkové výměře 5872 m2 a p.č. 529, trvalý travní 
porost, o celkové výměře 5518 m2 oba v k.ú. Zábeštní Lhota se nachází v severovýchodní části k.ú. 



Zábeštní Lhota, podél toku „Říky“. Jedná se o pozemky zatravněné a podmáčené.  Pozemky nejsou 
využívány a jsou  ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Manželé P. a R. P. požádali o odprodej pozemků p.č. 525 a p.č. 529 oba v k.ú. Zábeštní Lhota. 
Manželé P. jsou spoluvlastníky okolních pozemků a je jejich zájmem pozemky scelit. Manželé P. jsou 
včelaři a jejich záměrem je na pozemcích vysázet les pro včelařské účely. 

Záležitost byla projednána na 13. jednání koordinační skupiny dne 20.7.2012, která neměla k
převodu pozemků námitek, doporučila prověřit v územním plánu obce Zábeštní Lhota funkční využití 
pozemků.

Dle územního plánu obce Zábeštní Lhota jsou oba pozemky součástí ploch NP – plochy 
přírodní a současně jsou na nich vymezeny prvky územního systému ekologické stability u p.č. 525 –
lokální biocentrum BC 17/25 a u p.č. 529 – lokální biokoridor 11/25.

Komise pro záměry na 21. jednání doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního 
města Přerova - úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení z majetku města
    Rada města Přerova na 55. schůzi konané dne 29.1.2013 tento záměr města schválila. Záměr 
by zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 31.1.2013 do 18.2.2013. 

Dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem JUDr. V.D. činí cena administrativní za oba 
pozemky celkem 127.900,- Kč, 11,24 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá za oba pozemky celkem 
113.820,- Kč, t.j. 10,- Kč/m2. Manželé P. byli se znaleckým posudkem seznámeni a souhlasili s kupní 
cenou ve výši 113.820,- Kč  i  s úhradou nákladů spojených s převodem pozemků.

Rada města Přerova na 59. schůzi konané dne 19.3.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 525 a p.č. 529 oba v k.ú. Zábeštní Lhota z majetku 
města za kupní cenu ve výši 113.820,- Kč.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán ke schválení převod pozemků v k.ú. Zábeštní 
Lhota, které tvoří plochy podél toku Říky, kdy kupujícím by byli vlastníci okolních pozemků.


