
Pořadové číslo: 22/3.2.3

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 28.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 2. 
2014

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:

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  
657/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova pozemku p.č. 657/2,  
zastavěná  plocha  a  nádvoří, o výměře 8 m2  v  k.ú. Kozlovice u   Přerova z vlastnictví statutárního 
města Přerova do  spoluvlastnictví Bc. H. P., bytem,  Přerov I-Město a P. S., bytem, Lipník nad 
Bečvou, za kupní cenu v čase a místě obvyklou   6 890,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina  na svém jednání dne 16.8.2013  neměla připomínek k převodu.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání dne 18.9.2013 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova



Rada města Přerova na své  76 schůzi  dne 2.10.2013 usnesením č. 2790/76/6/2013 schválila  
záměr statutárního města Přerova.

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.12.2013 usnesením č. 3017/82/6/2013 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova  schválit  úplatný převod dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 657/2,  zastavěná plocha  a nádvoří,  se nachází  pod stavbou zahradního domku  
č.e. 12 postaveného na pozemku p.č. 657/1 a p.č. 657/2, vše zastavěná plocha  a nádvoří,  v k.ú. 
Kozlovice u Přerova,  (tzv.  zahrádkářské  osadě  Meopta). 

H.  P., bytem, Přerov I-Město a P. S., Lipník nad Bečvou požádali statutární město Přerov o 
převod pozemku p.č. 657/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. Ve své žádosti uvádí, že  na základě kupní 
smlouvy uzavřené dne 23.5.2013 jsou vlastníky  budovy č.e.  12, způsob využití rodinná rekreace, 
stojící na pozemku p.č. 657/1 a p.č. 657/2 a pozemku p.č. 650/21, zahrada,  a p.č. 657/1, zastavěná 
plocha  a nádvoří, v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Cena administrativní stanovena ve znaleckém posudku č. 111/13 znalce J. P. činí 6 890,- Kč. 
Cena v čase a místě obvyklá činí rovněž 6 890,- Kč,  tj. 861,25 Kč/m2.
Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 657/2 v k.ú. Kozlovice bude řešena samostatně.

Důvodem předložení a projednání majetkoprávní dispozice  je žádost vlastníků stavby 
zahradního domku,  kteří  hodlají   převodem  pozemku p.č. 657/2 narovnat právní vztah  
pozemku pod stavbou.


