
Pořadové číslo: 9/4.2.1.

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 27.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - převod části 
pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5290/103, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle 

geometrického plánu č. 3705-118/2007 označené jako díl „a“ o výměře 0,44 m2 oddělený z 
pozemku p.č. 5290/1, v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní 

J***H*** za kupní cenu 352,- Kč, t.j. 800,- Kč/m2, navýšenou o příslušnou sazbu DPH a 
uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.
Součástí ujednání kupní smlouvy bude současně převod části pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. 
Přerov, označené v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako díl "b", z vlastnictví vlastníka 
pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov do vlastnictví paní J*** H***a závazek paní J***H*** o 

úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5290/103 o výměře 0,44 m2 v k.ú. Přerov 

ve výši 25,- Kč/m2/rok, a to za období od 15.10.2014 do data právních účinků vkladu práva, 
dle kupní smlouvy uzavřené dle tohoto bodu návrhu usnesení, do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

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



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina na 17. jednání dne 5.10.2012 neměla k převodu pozemku pod stavbou garáže 
námitky.

Rada města Přerova:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov o 
výměře cca 1 m2 byl projednán a schválen na 54. schůzi Rady města Přerova konané dne 9.1.2013 a 
na 4. schůzi Rady města Přerova dne 4.12.2014.
Záležitost úplatného převodu předmětné části pozemku byla předložena k projednání na 24. schůzi 
Rady města Přerova dne 25.9.2015, kdy Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod předmětné části pozemku za podmínek dle návrhu usnesení. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Záležitost úplatného převodu části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov pod stavbou garáže 
vlastníkům této garáže byla projednána a schválena na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova. V 
průběhu přípravy kupní smlouvy jeden z nabyvatelů pozemku zemřel a kupní smlouva nebylo možno 
uzavřít. Odbor správy majetku doporučuje schválit úplatný převod  předmětné části pozemku pod 
stavbou novému vlastníku této stavby.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5290/103, ostatní plocha, o celkové výměře 927 m2 v k.ú. Přerov tvoří veřejné 
prostranství - komunikace a veřejnou zeleň v lokalitě u bývalých želatovských kasáren - ul. Želatovská 
a Pod hvězdárnou. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Část tohoto pozemku o výměře 0,44 m2 je dotčena stavbou garáže, která byla postavena manželi L*** 
a J*** C*** na základě povolení Stavebního úřadu v Přerově ze dne 8.12.1997. Stavba garáže je 
součástí bloku řadových garáží v lokalitě pod bývalými želatovskými kasárnami. Tyto garáže nebyly 
po výstavbě zkolaudovány z důvodů, které nebyly na straně vlastníků staveb – řešili problém se 
zmocněncem a vlastníkem pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov. Po změně vlastníka pozemku byly 
vyhotoveny geometrické plány na vyznačení staveb těchto garáží. Geometrickým plánem č. 3705-
118/2007 byla m.j. vyznačena i budova – garáž - ve vlastnictví manž. C*** (z pozemku původně 
označeného jako p.č. 5290/1 - nyní vedeného v katastru nemovitostí jako p.č. 5297/103 v k.ú. Přerov 

(ve vlastnictví statutárního města Přerova) - oddělen díl „a“ o výměře 0,44 m2 a z pozemku p.č. 

5297/1 (ve vlastnictví p. J*** S***) byla oddělena „b“ o výměře 19 m2 a oba tyto díly byly sloučeny 

do nově vzniklého pozemku p.č. 5297/71 o výměře 19 m2, který je zastavěn stavbou garáže ve 
vlastnictví manželů C***. 
Manželé C*** požádali statutární město Přerov o převod části pozemku p.č. 5290/103 o výměře 0,44 

m2, aby mohli následně zapsat stavbu garáže do katastru nemovitostí.
Záležitost byla projednána na 17. jednání koordinační skupiny dne 5.10.2012, která neměla k převodu 
pozemku námitek. Záměr převodu pozemku byl schválen na 54. schůzi Rady města Přerova konané 
dne 9.1.2013 a byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve lhůtě od 11.1.2013-25.1.2013.
Manželé C*** byli poté vyzváni, aby doložili kolaudační rozhodnutí na stavbu garáže a dohodu s 
vlastníkem pozemku p.č. 5297/1 o převodu zastavěné části pozemku pod garáží, která byla oddělena 
geometrickým plánem č. 3705-118/2007 a označena jako díl "b". Manželé C*** tyto doklady doložili 
až počátkem měsíce prosince 2013. Protože geometrickým plánem je navrženo sloučení dílů "a" 
(odděleného z pozemku ve vlastnictví města) a "b" (odděleného z pozemku ve vlastnictví p. J*** 
S***) byl Radě města Přerova a Zastupitelstvu města Přerova předložen návrh schválit úplatný převod 
části pozemku p.č. 5290/103 díl "a" z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 
manž. C*** za podmínky, že součástí kupní smlouvy bude současně převod části pozemku p.č. 5297/1 



v k.ú. Přerov, díl "b", z vlastnictví vlastníka tohoto pozemku do společného jmění manž. C***. S 

ohledem na výměru převáděné části pozemku požádali manželé C***o převod za cenu 800,- Kč/m2, 
která odpovídala kupní ceně stanovené dle znaleckého posudku (cena v místě a čase obvyklá) 
vyhotoveného pro potřeby převodu jiného pozemku z majetku města pod garážemi v této lokalitě -
kdy kupní smlouva byla uzavřena 16.12.2013. 
Rada města Přerova na 87. schůzi konané dne 24.3.2014 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod pozemku a Zastupitelstvo města Přerova na 23. zasedání dne 28.4.2014 tento 
úplatný převod dílu "a" pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov schválilo a to za kupní cenu 800,-

Kč/m2. 
V průběhu přípravy kupní smlouvy pan C*** zemřel a převod nebylo možno uskutečnit. Koncem r. 
2014 se dostavila dcera zemřelého paní ***. J*** H***a sdělila, že stavba je předmětem dědického 
řízení a ona se, po dohodě pozůstalých, stane vlastníkem garáže. Protože stavba garáže není dosud 
zapsána v katastru nemovitostí a tento zápis je možný pouze se současným převodem zastavěných 
pozemků, požádala p. H***o převod části pozemku p.č. 5290/103 o výměře 0,44 m2 za podmínek 
sjednaných rodiči-manž. C***.
Záměr statutárního města Přerova byl projednán a schválen na 4. schůzi Rady města Přerova dne 
4.12.2014 a byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 8.12. do 23.12.2014. Následně p. H*** doložila 
souhlas s úhradou nákladů spojených s převodem, prohlášení o bezdlužnosti a byla vyzvána k 
doručení dokladů potřebných pro vyhotovení návrhu kupní smlouvy. Tyto byly doloženy v měsíci 
červnu 2015. Následně byl vyhotoven návrh kupní smlouvy, který je po odsouhlasení předkládán k 
projednání a schválení v orgánech města.
Vzhledem k tomu, že od sejmutí zveřejněného záměru převodu předmětných částí pozemků uplynula 
lhůta delší jak 6 měsíců, byl, v souladu s "Metodickým doporučením k činnosti územních 
samosprávných celků" vydaným Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, 
předložen záměr převodu opětovně zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 18.8.2015 do 1.9.2015. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh převodu pozemku pod garáží, která je 
součástí řadových garáží u bývalých želatovských kasáren v Přerově. Úplatný převod tohoto 
pozemku byl již schválen Zastupitelstvem města Přerova, ale z důvodu úmrtí jednoho z 
nabyvatelů k uzavření kupní smlouvy nedošlo. Stavba garáže byla předmětem dědického řízení, 
kdy novým vlastníkem se stala dcera zemřelého, která požádala o převod zastavěné části 
pozemku


