
Pořadové číslo: 25/3.2.11

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
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  pozemků p.č. 59/2  a p.č.  
59/3, oba v k.ú. Kozlovice u  Přerova. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků 

p.č. 59/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 a p.č. 59/3, ostatní plocha , o výměře 

44 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, do spoluvlastnictví ***, za cenu v čase a místě 
obvyklou 29 400,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání dne 21.5.2014  doporučila Radě města Přerova  schválit 
záměr statutárního města Přerova.

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku a komunálních služeb souhlasí s  převodem  nemovitostí  dle návrhu 
usnesení. 



Rada města Přerova

Rada města Přerova  na své 92 schůzi dne 4.6.2014 schválila záměr statutárního  města 
Přerova dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 59/2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 59/3, ostatní plocha, jiná plocha, vše v 
k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází u hřiště, ul. Záhumení. Pozemek p.č. 59/2, zastavěná 
plocha a nádvoří se nachází pod stavbou rodinného domu č.p. 31, příslušný k části obce 
Přerov IV-Kozlovice, který je zapsán na LV *** 
Odbor správy majetku a komunálních služeb při porovnání zápisu v katastru nemovitostí s 
katastrální mapou a při místním šetření zjistil, že stavba rodinného domu č.p. 31, je postavena 
na pozemku p.č. 59/1 a p.č. 59/2, různých vlastníků. Stavební úřad Přerov svým sdělením 
potvrdil, že se jedná o jednu budovu na dvou pozemcích a proto je třeba dořešit právní vztah k 
pozemku p.č. 59/2, zastavěná plocha a nádvoří a rovněž k pozemku p.č. 59/3, ostatní plocha, 
jiná plocha, který je zaplocen a spoluvlastníci rodinného domu ho užívají. Jakmile bude 
proveden vklad kupní smlouvy v katastru nemovitostí bude uzavřena dohoda o úhradě za 
bezesmluvní užívání. 
Záměr statutárního města Přerova byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 
6.6.2014 do 23.6.2014.
Cena v čase a místě obvyklá dle znaleckého posudku č. 97/2014 ze dne 11.8.2014 znalce 
***činí 29 400,- Kč.
Cena zjištěná činí 28 820,- Kč

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je dořešení právního 
vztahu k pozemku p.č. 59/2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku a p.č. 59/3, ostatní 
plocha, jiná plocha v k.ú. Kozlovice u Přerova .


