
Pořadové číslo: 22/3.2.12.

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
JAROSLAVA ŠTĚPÁNOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
5297/33 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5297/33, zast. plocha a nádvoří, o výměře 8 m2, v k.ú. Přerov 
z vlastnictví statutárního města Přerova do  společného jmění manželů M. a J. V., bytem Přerov I-
Město, za kupní cenu ve výši 4000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.10.2013 schválila záměr úplatného převodu. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.12.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 27.9.2013 neměla připomínek k převodu 
předmětného pozemku.



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5297/33, zast. plocha a nádvoří, se nachází pod stavbou garáže v ul. Pod 
hvězdárnou v lokalitě želatovských kasáren.

Pozemek p.č.  5297/33, zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2  je ve vlastnictví statutárního 
města Přerova. Pozemek p.č. 5297/18,  zast. plocha a nádvoří, o výměře 7 m2 je ve SJM manželů  J. a 
M. V., bytem Přerov I-Město. Na těchto pozemcích je postavena garáž, která je ve vlastnictví manželů  
Voltrových. 

V roce 2006 byl projednáván záměr převodu pozemku p.č. 5297/33, zast. plocha a nádvoří z 
vlastnictví statutárního města Přerova za účelem dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku pod 
stavbou garáže. K převodu předmětného pozemku nedošlo z důvodu nesouhlasu manželů Voltrových s 
výší kupní ceny.  

V měsíci září se na odbor správy majetku obrátil pan Voltr se žádostí o odprodej  pozemku 
p.č. 5297/33, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 

Koordinační skupina na svém jednání dne 27.9.2013 nemá připomínek k převodu 
předmětného pozemku.

Vzhledem k tomu, že manželé Voltrovi užívali pozemek bez právního  důvodu, Rada města 
Přerova na své schůzi dne 2.10.2013 schválila  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, a to do 
doby převodu pozemku do vlastnictví manželů V. Ujednáním nájemní smlouvy byl i závazek nájemce 
uhradit bezesmluvní užívání daného pozemku. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 2.12.2013 a 
úhrada za bezesmluvní užívání pozemku ve výši 3.051,-Kč byla již uhrazena.

Záměr  úplatného převodu byl schválenou Radou města Přerova dne 2.10.2013.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech od 4.10.2013 do 21.10.2013.

Dle znaleckého posudku vypracovaného  Ing. J. N.ze dne 29.11.2013 činí cena administrativní 
4.000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2. Cena v místě a čase obvyklá je totožná s cenou administrativní.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je  dořešení 
majetkoprávních vztahů k pozemku pod stavbou garáže v ul. Pod hvězdárnou, která je ve 
vlastnictví manželů.


