
Pořadové číslo: 23/4.2.2.

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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

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  –  pozemků p.č. 
4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků 

p.č. 4600/1, ost. plocha, o výměře 171 m2, p.č. 4600/2, ost. plocha, o výměře 95 m2, p.č. 

4600/3, ost. plocha, o výměře 120 m2, vše v k.ú. Přerov, do společného jmění manželů H*** 
K***a Ing. M*** K***, *** za cenu v čase a místě obvyklou 499.660,- Kč, tj. 1.294,45 

Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina dne 21.6.2013 projednala žádost a doporučila převod pozemků p.č. 
4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, k.ú. Přerov.

Komise pro záměry



Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 10.7.2013 a doporučila Radě města 
Přerova  schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, k.ú. 
Přerov.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 75. schůzi dne 10.9.2013 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, k.ú. Přerov.

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 26.8. do 10.9.2013.

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.11.2014 uložila Odboru správy majetku a 
komunálních služeb zpracovat oponentní znalecký posudek na stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé u pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č .4600/3, vše v k.ú. Přerov. Oponentním 
znaleckým posudkem byla stanovena celková cena pozemků ve výši 499.660,- Kč, oproti 
původní ceně v celkové výši 175.990,- Kč.

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.3.2014 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemků  p.č. 
4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, v k.ú. Přerov.

Důvodová zpráva:

Jedná se o pozemky v ulici Za mlýnem, které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Manželé H***a Ing. M*** K***, jako vlastníci sousedních pozemků, na kterých stojí stavba 
jejich rodinného domu, požádali statutární město Přerov o převod pozemků p.č. 4600/1, ost. 

plocha o výměře 171 m2, p.č. 4600/2, ost. plocha, o výměře 95 m2, p.č. 4600/3, ost. plocha, o 

výměře 120 m2, vše v k.ú. Přerov, do jejich spoluvlastnictví. Důvody převodu jsou uvedeny v 
žádosti, která tvoří přílohu této předlohy spolu s dopisem sousedů ze dne 31.5.2013 - manželů 
T***, kteří původně jednali s manželi K*** a statutárním městem Přerovem o možnosti 
převodu pozemku p.č 4600/3, a na základě zjištěných skutečností následně od svého záměru 
upustili. Na pozemku p.č. 4600/2, je umístěna stavba komunikace. Vybudování této 
komunikace na náklady manželů K*** byla jedna z podmínek výběrového řízení na převod 
pozemků pro stavbu rodinného domu manželů K***. Na vybudování příjezdové komunikace, 
mostku přes Strhanec a inženýrské sítě na výše uvedených pozemcích, nebyla poskytnuta 
manželům K*** dotace podle " Programu podpory výstavby technické infrastruktury". Na 
výstavbu čistírny odpadních vod v rámci stavby rodinného domu byla čerpána dotace z výše 
uvedeného programu. programu ve výši 32.490,- Kč. Žádná jiná dotace v souvislosti s 
výstavbou rodinného domu nebyla poskytnuta.
Na pozemcích p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, je zřízeno věcné břemeno pro ČEZ Distribuce a.s., 
Děčín za účelem uložení podzemního kabelu NN. Na pozemku p.č. 4600/3 jsou dále, dle 
sdělení manželů K*** uloženy inženýrské sítě - voda, plyn, kabelová televize a veřejné 
osvětlení, které jsou v jejich vlastnictví. Převod bude uskutečněn za podmínky vybudování 
oplocení těchto pozemků tak, aby byl zamezen vstup veřejnosti na tyto pozemky. 
Kupující souhlasí s výší kupní ceny.



Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
majetkoprávního vztahu k pozemkům p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. 
Přerov, v ul. Za mlýnem.


