
Pořadové číslo: 12/4.2.3.

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 4.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Úplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1195, zahrada, v k.ú. Žeravice, dle 

geometrického plánu č. 521-64/2015 označené novým p.č. 1195/4, zahrada, o výměře 779 m2

z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana P*** H*** za kupní cenu 95.000,-

Kč, t.j. 121,95 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 
přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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 projednala záležitost na 2. jednání dne 6.2.2015, kdy k převodu části pozemku 
neměla námitek.



Komise pro záměry:

Komise pro záměry projednala záležitost na 5. jednání dne 22.4.2015 a doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení. 

Místní výbor Žeravice:

Místní výbor Žeravice souhlasil s převodem užívané části pozemku. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod předmětné části pozemku dle bodu 1. 
návrhu usnesení.  Užívaná část navazuje na pozemky ve vlastnictví fyzických osob, které byly dříve 
pronajímány a v minulých letech byly převedeny jejich uživatelům. 

Rada města Přerova:

Záležitost úplatného převodu části pozemku dle návrhu usnesení byla předložena k projednání na 31. 
schůzi Rady města Přerova konané dne 26.11.2015, kdy se rada v této věci neusnesla.  

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1195, zahrada, o celkové výměře 3434 m2 v k.ú. Žeravice se nachází v okrajové části 
místní části Žeravice v lokalitě ohraničené tokem potoka Olešnice a účelovou komunikací, která vede
podél rekreačních chat. Nachází se v zastavěném území obce ve funkční ploše RR rekreace rodinná.

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova a jeho část o výměře 780 m2 je užívána na 
základě nájemní smlouvy ze dne 4.6.2012 k zahrádkářským účelům panem P*** H***.
Pan H*** pozemek užívá v souladu s ustanovením nájemní smlouvy, řádně hradí nájem. Užívanou 
část na své náklady oplotil (se souhlasem města, stavební úřad vydal Územní souhlas č. 215/2012 s 
umístěním stavby oplocení). Nyní požádal o koupi užívané části pozemku, který hodlá i nadále užívat 
jako zahrádku a k rekreaci.
Rada města Přerova na 17. schůzi konané dne 7.5.2015 schválila záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce 
magistrátu ve lhůtě od 14.5. do 29.5.2015.

Geometrickým plánem č. 521-64/2015 byla z pozemku p.č. 1195 oddělena část o výměře 779 m2, 
která byla označena novým parc. číslem 1195/4. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu 
činily 7.260,- Kč. Následně byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny pozemku. Dle tohoto 
znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Přemyslem Klasem činí cena zjištěná 93.560,- Kč, tj. 

120,10 Kč/m2 a cena obvyklá 95.000,- Kč, tj. 121,95 Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto posudku 
činily 2.500,- Kč. Pan H***. souhlasil s kupní cenou ve výši ceny obvyklé – 95.000,- Kč a s úhradou 
nákladů spojených s převodem.

V nájemní smlouvě je uvedena výměra užívaného pozemku o 1 m2 větší, než byla vyměřena 
geometrickým plánem - nedošlo by ke splynutí osoby nájemce a kupujícího - a proto bylo na 31. 
schůzi Rady města Přerova předloženo, současně s návrhem převodu pozemku i uzavření dohody o 
skončení nájmu k 31.12.2015, kdy k tomuto datu se předpokládá podání návrhu na vklad práva dle 
kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Rada města Přerova se ve věci převodu pozemku a uzavření 
této dohody neusnesla. Záležitost úplatného převodu je předkládána k rozhodnutí Zastupitelstvu města 
Přerova. Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bude předložen opětovně na 32. schůzi Rady 
města Přerova dne 10.12.2015 s tím, že podmínkou uzavření dohody o skončení nájmu bude schválení 
úplatného převodu pozemku Zastupitelstvem města Přerova a uzavření kupní smlouvy s panem H***. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku užívaného jako 
zahrada v okrajové části místní části Žeravice, jeho současnému uživateli.




