
Pořadové číslo: 25/3.3.1

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
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 5307/454 
v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí- pozemku p.č. 5307/454, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 143 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ***, do vlastnictví statutárního 

města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 55 340,-Kč tj. 387,- Kč/m2, za předpokladu 
finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 28.3.2014  doporučila výkup pozemku, neboť je 
součástí veřejného prostranství.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání  dne 16.4.2014 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.



Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 93. schůzi dne 25.6.2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku  a komunálních služeb sděluje, že v rozpočtu r. 2014 nejsou finanční 
prostředky.

Odbor ekonomiky

Žádost o příslušné posílení rozpočtu je evidována v seznamu nevyřešených požadavků, které 
v současné době dosahují výše cca 1,7 mil. Kč, přičemž v této částce nejsou zahrnuty veškeré 
schválené záměry. Požadavky budou postupně řešeny v závislosti na možnostech zdrojů a 
prioritách města.

Důvodová zpráva:

Pozemek se nachází mezi kruhovým objezdem na ul. Želatovská a Bří Hovůrkových, (před 
restaurací Haná). Pozemek je využíván z části jako veřejné prostranství, zeleň, chodník a na 
části se nachází stavba kašny před restaurací Haná. Odbor rozvoje v rámci projektu „ Úprava 
prostoru kolem kašny u restaurace Haná“ požádal o dořešení právního vztahu k pozemku p.č. 
5307/454 v k.ú. Přerov. 

Odbor správy majetku oslovil původního vlastníka. Vzhledem tomu, že tento vlastník zemřel 
požádal odbor správy majetku a komunálních služeb Okresní soud v Přerově o dodatečné 
projednání dědictví po zemřelém.
Dne 17.3.2014 se dostavil na Odbor správy majetku a komunálních služeb nový vlastník pan 
***, který nabídl pozemek p.č. 5307/454 v k.ú. Přerov k převodu. Pan *** je na základě 
usnesení o projednání dědictví 22 D 896/2009-13, ze dne 17.3.2014 vlastníkem uvedeného 
pozemku. Uvedený pozemek nabídl statutárnímu městu Přerov za cenu v čase a místě 
obvyklou tj. celkem 55 340,- Kč
Administrativní cena nemovitosti dle znaleckého posudku č. 62/2014, ze dne 12.8.2014 
znalce Jiřího Pazdery činí 55 340,- Kč.

Cena v čase a místě obvyklá činí 55 340,- Kč , tj. 387,- Kč/m2.
Odbor správy majetku města a komunálních služeb pro informaci uvádí, že v r. 2011 byl 

vykoupen v okolí pozemek p.č. 5307/450, ostatní plocha, za cenu 650,- Kč/m2.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost vlastníka 
pozemku p.č. 5307/454 v k.ú. Přerov a úprava veřejného prostoru kolem restaurace " 
Haná".


