
Pořadové číslo: 23/4.2.4.

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
JAROSLAVA ŠTĚPÁNOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
545 v k.ú. Henčlov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

trvá na svém usnesení č. 731/17/3/2013, kterým schválilo úplatný převod pozemku p.č. 545, 

zahrada, o výměře 792 m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví M*** M*** za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, cena v místě a čase 

obvyklá činí 118 800,- Kč, tj. 150,- Kč/m2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

1. Rada města Přerova na své schůzi dne 19.3.2013 podala návrh  Zastupitelstvu města 
Přerova  schválit převod ve dle návrhu usnesení.

2. Rada města Přerova na své schůzi dne 11.12.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova  trvat na svém usnesení.

Stanovisko  Zastupitelstva města Přerova:

Zastupitelstvo města Přerova  na svém jednání  dne 15.4.2013 schválilo úplatný převod 
předmětného pozemku za kupní cenu  ve výši dle znaleckého posudku.

Stanovisko osadního výboru:



Osadní výbor místní části obce Henčlov vyslovil souhlas s odprodejem předmětného 
pozemku.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 545*** zahrada, o celkové výměře 792 m2 v k.ú. Henčlov se nachází mezi 
ulicemi U letiště a Sokolů.

Pan M*** M*** je vlastníkem pozemku p.č. 224, zast. plocha a nádvoří o výměře 200 m2 a 

rodinného domu č.p. 95 na pozemku p.č. 224 a pozemku p.č.546/1, zahrada o výměře 874 m2

vše v k.ú. Henčlov.

Pan M*** požádal o odprodej sousedního pozemku p.č. 545, zahrada, o výměře 792 m2, 
který je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Jako důvod uvedl. že pozemek je 
dlouhodobě neudržovaný a tím způsobuje šíření plevele a znesnadňuje údržbu jeho pozemku.
Koordinační skupina doporučila nabídnout pozemek p.č. 545, zahrada k odprodeji případně 
nájmu vlastníkovi rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 222, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. 
Henčlov. 
Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání doporučila nejprve jednat o zájmu 
úplatného převodu s vlastníky domu č. 94 na pozemku p.č. 222, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. 
Henčlov. 
Spoluvlastníkem výše uvedeného rodinného domu je A*** Ch*** id. 1/8, Ji***G***, id. 
1/196, L***P***38/1 id. 1/8, A***P*** id. 5/8 a F***P***id. 1/16.
Tito spoluvlastníci byli odborem správy majetku písemně osloveni s nabídkou odprodeje 
předmětného pozemku. F*** P***, J***G***, A*** Ch*** a A***P***sdělili písemně, že o 
odprodej předmětného pozemku nemají zájem. Ladislav Pazdera se nevyjádřil a odbor správy 
majetku má za to, že o odprodej nemá zájem.
Osadní výbor místní části obce Henčlov vyslovil souhlas s odprodejem předmětného 
pozemku. 
Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 545, zahrada v k.ú. Henčlov 
byl schválen Radou města Přerova dne 17.10.2012.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu 
města Přerova ve dnech od 22.10.2012 do 6.11.2012.
Dle znaleckého posudku vypracovaného Jiřím Pazderou ze dne 15.1.2013 činí cena 
administrativní za pozemek p.č. 545 v k.ú. Henčlov 128 780,- Kč, a cena v místě a čase 

obvyklá činí 118 800,- Kč/tj. 150,- Kč/m2.
Pan M*** byl vyrozuměn o nákladech za vyhotovení znaleckého posudku, které činí 2 904,-
Kč s tím, že tato úhrada bude řešena ujednáním v kupní smlouvě. 
Na základě písemného sdělení p. *** ve kterém uvádí že nesouhlasí s výší kupní ceny, z 
důvodu, že uvedený pozemek je dlouhodobě neudržován a způsobuje tím šíření plevele na 
jeho i další pozemky a znesnadňuje jejich údržbu a užívání. Proto doporučuje kupní cenu ve 

výši 40,- Kč/m2, tj. 31 680,- Kč.
Rada města Přerova na své schůzi dne 19.3.2013 projednala úplatný převod předmětného 
pozemku v k.ú. Henčlov ve variantním řešení:
VARIANTA I
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č.545, 

zahrada, o výměře 792 m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do 



vlastnictví M*** M***za kupní cenu ve výši

dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá činí 118 800,- Kč, tj. 150,- Kč/m2

VARIANTA II
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č.545, 
zahrada, o výměře 792 m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví M*** M***za kupní cenu ve výši:

dle návrhu žadatele: 31 680,- Kč, tj. 40 ,- Kč/m2

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 15.4.2013 schválilo úplatný převod 
pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku dle VARIANTY I.

Vzhledem k tomu, že pan M***ve svém písemném vyjádření sděluje, že pozemek je 
dlouhodobě neudržován a znesnadňuje údržbu, rovněž způsobuje šíření plevele na jeho 

pozemek, nabízí statutárnímu městu Přerov odprodej pozemku za 50,- až 55,- Kč/m2.

Důvodem opětovného předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je 
skutečnost, že pan M*** nepodepsal kupní smlouvu a sdělil písemně odboru majetku , 
že trvá na výši kupní ceny dle jeho návrhu.


