
Pořadové číslo: 25/3.2.1.

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 5.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
ZDENĚK KADLEC, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  
spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu statutárního města Přerova k id. 

829/14801 pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 726 m2, v k.ú. Přerov, k 
bytové jednotce č. 2003/6 v objektu k bydlení č.p. 2003, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3464 v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 14) do vlastnictví J*** 
T***, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 32.240,-

Kč, tj. 793,-Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek 
za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit úplatný převod.

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 30.4.2014  a vyslovila souhlas s převodem. 



Komise pro záměry

Komise pro záměry projednala záležitost úplatného převodu  na  schůzi konané dne 18.6.2014 
a doporučila Radě města Přerova  schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
spoluvlastnického podílu pozemku dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi konané dne 25.6.2014 schválila záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464 v k.ú. Přerov. Záměr 
převodu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 3.7. do 17.7.2014.
Rada města Přerova na své schůzi dne 6.8.2014 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov. Rada města Přerova na své schůzi 
dne 6.8.2014 neschválila uzavření dohody o bezesmluvním užívání spoluvlastnického podílu  
statutárního města Přerova k id. 829/14801 pozemku p.č. 3464 z důvodu, že paní  Turovská 
byla celou dobu v dobré víře, že je vlastníkem výše uvedeného podílu na pozemku.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 3464 se nachází v ul. nábřeží Dr. E. Beneše, Přerov, pod bytovým domem č.p. 
2003. Paní J*** T***, požádala statutární město Přerov o úplatný převod spoluvlastnického 
podílu k id. 829/14801 pozemku p.č. 3464, který je v majetku statutárního města Přerova. 
Žadatelka vlastní bytovou jednotku č. 2003/6 v objektu bytový dům č.p. 2003, (nábřeží Dr. E. 
Beneše 14) příslušném k části obce Přerov - I- Město na pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov. Při 
převodu bytové jednotky došlo k pochybení zřejmě ze strany realitní kanceláře, která prodej 
bytu zajišťovala – součástí kupní smlouvy byl spoluvlastnický podíl k id. 829/14801 pozemku 
p.č. 3464, v k.ú. Přerov, který přísluší k převáděné jednotce, ale v katastru nemovitostí je 
zapsáno vlastnictví pouze k bytové jednotce bez spoluvlastnického podílu k id. 829/14801 
pozemku p.č. 3464 v k.ú. Přerov. Paní J*** T*** realitní kanceláři uhradila kupní cenu za 
bytovou jednotku a spoluvlastnický podíl k id. 829/14801 pozemku p.č. 3464, a byla celou 
dobu v dobré víře, že je spoluvlastníkem výše uvedeného podílu na pozemku. Skutečnost, že 
paní T***není spoluvlastníkem podílu k id. 829/14801 pozemku p.č. 3464, byla zjištěna na 
základě projednávání žádosti jiného žadatale o převod jiného spoluvlastnického podílu 
pozemku p.č. 3464 v domě Dr. E. Beneše 14, z vlastnictví statutárního města Přerova. S paní 
T*** bylo v této věci jednáno a doporučeno obrátit se na realitní kancelář, která prodej 
zajišťovala, a žádat o nápravu. Paní T*** po bezvýsledném jednání s realitní kanceláří a 
příslušným katastrálním úřadem o nápravě následně zaslala žádost na statutární město Přerov 
o úplatný převod spoluvlastnického podílu k id. 829/14801 pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov, 
z vlastnictví statutárního města Přerova. Paní T***s výší kupní ceny souhlasí.Výše kupní 
ceny dle znaleckého posudku č. 77/2014 ze dne 25.6.2014, vyhotoveného znalcem J*** 
P***činí 32.240,- Kč.
Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost o 
převod spoluvlastnického podílu k id. 829/14801 pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov, v ul. 
Dr. E. Beneše.


