
Pořadové číslo: 8/4.2.4

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 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:

Převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemku p.č. 
2639/11, vše  v k.ú. Přerov a nájem nemovitých věcí - části pozemku p.č. 2639/14  v k.ú. 
Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 2639/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví ***, 

ze cenu v čase a místě obvyklou 15 000,- Kč (tj. 750,-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 v včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 21.5.2015  schválila záměr statutárního města Přerova  dle 
návrhu usnesení.



Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 
2639/11, p.č. 2637/11 a 2637/12 se nachází pod stavbami garáže. Pozemek p.č. 2639/14 se nachází v 
zaploceném areálu kolem garáží na levém břehu řeky Bečvy u bývalé čistírny odpadních vod "Pod 
nemocnicí". Na uvedené pozemky jsou uzavřeny nájemní smlouvy. Vlastníci staveb garáží požádali o 
převod pozemků pod těmito stavbami. Převod výše uvedených pozemků byl projednán v orgánech 
obce, avšak nežli došlo k uzavření smlouvy žadatel a spoluvlastník garáže postavené na pozemku p.č. 
2639/11, v k.ú. Přerov zemřel.
Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 15.9.2014 usnesením č. 1171/25/3/2015 schválilo 
úplatný převod pozemků uvedených v návrhu usnesení. Dne 29.4.2015 paní *** sdělila, že manžel 
***, který byl spoluvlastníkem garáže bez č.p./č.e. postavené na pozemku p.č. 2639/11, zastavěná 
plocha v k.ú. Přerov zemřel. Nemovitost nabyl na základě usnesení o projednání dědictví, č. 22 D 
336/2015-43, Okresního soudu v Přerově syn, *** Vzhledem k tomu, že se *** stal vlastníkem garáže 
je nezbytné dořešit vztah k pozemku p.č. 2637/11 ( pod stavbou garáže) a pozemku p.č. 2639/14, 
(manipulační prostor), který bude užívat spolu s ostatnímu vlastníky garáží.
Z tohoto důvodu je předkládán Zastupitelstvu města Přerova úplatný převodu pozemku pod stavbou 
garáže opětovně. Záměr převést pozemek p.č. 2639/11 v k.ú. Přerov a pronajmout pozemek p.č. 
2639/14 byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 25.5.2015 do 8.6. 2015
Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2639/11 a p.č. 2639/14 bude řešeno samostatně.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k 
pozemku p.č. 2639/11, p.č. 2639/14, vše v k.ú. Přerov.


