
Pořadové číslo: 8/4.2.3

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 3.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Marie Doušková

Název návrhu:

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova -    pozemku  
p.č. 2621/7  v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2621/7, zahrada, o výměře 32 m2 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví *** za cenu v čase a místě obvyklou 8 

000,- Kč, tj. 250- Kč/m2, ve znění smlouvy, dle přílohy č.1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání  dne 5.9.2014 doporučila převod  pozemku p.č. 2621/7 v k.ú. 
Přerov.

Komise pro záměry



Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova dle 
návrhu usnesení.

Rada města 

Rada města Přerova svým usnesením č. 3844/100/6/2014 schválila záměr statutárního města Přerova 
dle návrhu usnesení.
Rada města Přerova usnesením č. 535/20/7/2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
úplatný převod dle návrhu  usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 2621/7 se nachází v k.ú. Přerov v lokalitě zahrádek U sv. Jakuba pod nemocnicí. 
Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel dne 25.8.2014 žádost od ***, tj. vlastníka 
sousedního pozemku 2621/9, v k.ú. Přerov. 
Paní ***ve své žádosti uvádí, že zjistila, že pozemek p.č. 2621/7, zahrada užívá spolu se svými 
pozemky, které koupila v r. 2012 jako zahrádku a převodem tohoto pozemku hodlá dořešit právní 
vztah. 
Koordinační skupina sdělila, že nemá námitek k převodu. 

Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 121/14 znalce *** činí 39 780,- Kč, tj. 1243,Kč/m2. Cena v 

čase a místě obvyklá činí 8 000,- Kč, tj. 250,-Kč/m2.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 3.10.2014 do 20.10.2014.
Bezesmluvní užívání předmětu převodu bude řešeno samostaně.
Důvodem předložení a projednání této dispozice o orgánech obce je žádost p. ***na dořešení 
právního vztahu k pozemku p.č. 2621/7 v k.ú. Přerov.


