
Pořadové číslo: 19/3.3.2

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 28.8.2013

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
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města   Přerova – pozemku p.č. 
5307/28 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod  pozemku  p.č. 5307/28, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 113 m2 v 
k.ú. Přerov z vlastnictví  J. S.,    Přerov I- Město  do vlastnictví statutárního města Přerov za cenu  v 
čase a místě obvyklou  101 700,- Kč  ( tj. 900,-Kč/m2), za podmínky finančního krytí.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města 

Rada města Přerova na  své 70. schůzi dne 9.7.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod  dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5307/28 zastavěná plocha a nádvoří se nachází na ul.  Alšova pod domem č.p. 
1267 Alšova 9. Na pozemku se nachází bytový dům spravovaný statutárním městem Přerov.

V souvislosti s dořešením právních vztahů jak  ke stavbě, tak  k pozemku   oslovil odbor 
majetku vlastníka  pozemku  paní J. S., bytem Palackého, Přerov,  zda uvedený pozemek statutárnímu 
městu Přerov odprodá.  Paní S.  prostřednictvím  svého  opatrovníka sdělila, že s převodem souhlasí 
za cenu dle  znaleckého posudku.

V souvislosti s převodem uvedeného pozemku bude požádáno  o rozpočtové opatření, neboť 
Odbor majetku a komunálních služeb v současné době nemá majetkoprávní dispozici  finančně krytou  
v rozpočtu města. 



Rada města Přerova na své 63. schůzi  dne 9.5.2013  usnesením č. 2407/63/6/2013 schválila 
záměr statutárního města Přerova úplatný převod dle návrhu usnesení.
Administrativní cena pozemku dle znaleckého posudku  znalce J. P. činí  133 630,- Kč
Cena v čase a místě obvyklá činí 101 700,- Kč. 

Komise pro záměry na svém jednání dne 17.4.2013 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova dle návrhu  usnesení.

Rada města Přerova na  své 70. schůzi dne 9.7.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod  dle návrhu usnesení.

Důvodem předložení této dispozice je  úplatný převod pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. Přerov 
z vlastnictví  J.  S.,  za účelem dořešení právního vztahu k pozemku.


