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Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora
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Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
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Název materiálu:

Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 
5734/1 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku  
p.č. 5734/1,  dle geometrického plánu  č. 5784-101/2013 označenou jako  díl „a“, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře  58 m2  v  k.ú. Přerov,  do vlastnictví S. M.,  za cenu v čase a místě obvyklou  56 
820,-Kč,  tj. 979,65 Kč/m2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina  na svém jednání  dne 30.8.2013 neměla připomínek.

Komise pro záměry

Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova  schválit záměr statutárního města 
Přerova dle návrhu usnesení.

Rada města

Rada města Přerova dne 2.10.2013 usnesením č. 2789/76/6/2013 schválila záměr statuárního 
města Přerova  úplatný převod části pozemku uvedeného v návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:



Pozemek p.č. 5734/1, ostatní plocha,  se nachází na  ul. 9. května,  tvoří  přístupové plochy k 
okolním objektům. 

Žadatel  M. S. požádal na základě geometrického plánu  č. 5784-101/2013 o  odkoupení části 
pozemku p.č. 5734/1, o výměře 58 m2 v k.ú. Přerov. Jedná se o část pozemku přiléhající  k objektu 
občanské vybavenosti  bez č.p. /č.e., postavené na pozemku p.č. 5734/11 v k.ú. Přerov, který je 
zastavěn  stavbou prodejny potravin . Na požadované části pozemku p.č. 5734/1 se nachází  rampa a 
přístavek ve vlastnictví  S. M..

Do doby převodu bude právní  vztah  k  pozemku řešen  s vlastníkem  stavby uzavřením  
nájemní smlouvy.  Bezesmluvní užívání bude řešeno samostatně. 

Rada města Přerova  na své schůzi dne 2.10.2013  schválila záměr statutárního města Přerova  
úplatný převod nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení. Záměr statutárního města Přerova -  
převod části pozemku p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města 
Přerova od 4.10.2013  do 18.10.2013.
Cena  zjištěná ve znaleckém posudku č. 90/13 znalce J. P. činí 56 820,- Kč. Cena v čase a  místě 
obvyklá  je 56 820,- Kč. Náklady za znalecký posudek a vklad vlastnického práva uhradí kupující.

Z časových důvodů tuto dispozici neprojednala Rada města Přerova. Důvodem je potřeba 
narovnání právního vztahu ke stavbě rampy a přístřešku,  ve vlastnictví žadatele. 

Důvodem předložení a projednání  této dispozice v orgánech obce je žádost  p. M. S., který  
hodlá uvedenou část pozemku p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov  odkoupit za účelem narovnání právních 
vztahů.


