
Pořadové číslo: 19/3.2.2.

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 16.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části  
pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Statutárního města Přerova, do 
vlastnictví J. O., Přerov - části pozemku  p.č. 3646/1, zahrada,  v k.ú. Přerov,  geometrickým 
plánem č. 5748-53/2013  označené jako pozemek  p.č. 3646/6, zahrada, v k.ú. Přerov, o 

výměře 213 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové 
výši 154.250,- Kč, (pozemek 110.760,- Kč, stavby a trvalé porosty 43.490,- Kč). Náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova  na své 63. schůzi dne 9.5.2013 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 3646/1 v k.ú. 
Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  Magistrátu města Přerova v době od 13.5.do 
28.5.2013.



Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství obdržel od Odboru správy majetku a komunálních služeb 
žádost paní J. O. o prodej části pozemku p.č. 3646/1 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Přerov. 
Uvedená část pozemku je předána k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8 
(dále MŠ Máchova 8) a jako zahradu ji využívá její odloučené pracoviště Na odpoledni 16. 
Vyjmutím části pozemku p.č. 3646/1 o výměře cca 240 m2 z hospodaření MŠ Máchova 8, 
bude i nadále splněna podmínka ustanovení § 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že nezastavěná plocha pozemku pro
zařízení pro výchovu a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně 
travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě. MŠ Máchova 8 může dle stanovené 
kapacity zařízení na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16 zapsat maximálně 84 dětí, které 
budou mít k dispozici nezastavěnou plochu pozemku o výměře 4 134 m2, což je 49,21 m2 na 
jedno dítě. 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o vyjádření k předložené žádosti paní O. ředitelku 
MŠ Máchova 8, která s odprodejem části pozemku zahrady souhlasí za podmínky, že bude 
zabezpečeno nové oplocení vyjímané části pozemku zahrady odloučeného pracoviště 
mateřské školy Na odpoledni 16, a to nikoliv na náklady mateřské školy.

Důvodová zpráva:

Pozemek  p.č. 3646/1, zahrada, v k.ú. Přerov se nachází v ul. Na odpoledni, v areálu mateřské 
školy. Paní  J.O. Přerov, požádala statutární město Přerov  o převod části pozemku p.č. 
3646/1,zahrada, geometrickým plánem č. 5748-53/2013  označené jako pozemek  p.č. 3646/6, 

zahrada, v k.ú. Přerov, o výměře 213 m2, z majetku statutárního města Přerova, za účelem 
rozšíření stávajícího provozu kuchyně pro veřejné stravování. Na pozemku hodlá umístit 
montovaný sklad potravin. Na uvedeném pozemku se nachází lapol tuku, oplocení s 
podezdívkou, betonový žlab a porosty. Paní O. nabyla v minulosti  do vlastnictví od 
statutárního města Přerova objekt  na pozemku p.č. 3646/3, kde provozuje kuchyni a pozemek 
p.č. 3646/3, který sousedí s pozemkem p.č. 3646/1. V případě schválení převodu by měl být 
tento uskutečněn za podmínky vybudování oplocení vyjímané části pozemku tak, aby byl 
zamezen přístup dětí z mateřské školy, za podmínky převodu zídky s oplocením vyjímané 
části pozemku do vlastnictví žadatele a za podmínky, že kupující nebude budovat nový vjezd 
na oddělenou část pozemku a využije stávající brány, která umožňuje vstup na pozemek. Paní 
J.O. potvrdila písemně, že s výše uvedenými podmínkami souhlasí. Znaleckým posudkem 
byla stanovena cena administrativní části pozemku p.č. 3646/1, zahrada ,v k.ú. Přerov, 
označeného geometrickým plánem č. 5748-53/2013 jako pozemek p.č. 3646/6, zahrada, o 

výměře 213 m2  ve výši 152.760 ,- Kč, včetně staveb a porostů. Cena v místě a čase obvyklá 

byla stanovena ve výši uvedené v návrhu usnesení. Cena v místě a čase obvyklá za m2

pozemku činí 520,- Kč. Paní O. s cenou souhlasí.

Koordinační skupina žádost projednala dne 1.3.2013 a  vyslovila souhlas s převodem. 
Komise pro záměry  žádost projednala na zasedání dne 13.3.2013 a doporučila Radě města 
Přerova schválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov, dle návrhu usnesení. 
Rada města Přerova  na své 63. schůzi dne 9.5.2013 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku  p.č. 3646/1 v k.ú. 
Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  Magistrátu města Přerova v době od 13.5. do 
28.5.2013.



Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
majetkoprávního vztahu  k části pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov v ul. Na odpoledni.


