
Pořadové číslo: 12/4.2.5.

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 nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 24 v 
k.ú. Penčice.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 24, trvalý travní porost, o výměře 3867 m2 v k.ú. 
Penčice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana S*** L*** za kupní cenu 

50.000,- Kč, t.j. 12,93 Kč/m2 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 převodu pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice vlastníku sousední 
nemovitosti na 4. jednání dne 12.3.2015 s kladným stanoviskem.  Pozemek je mimo zastavěné i 
zastavitelné území obce, určený pro plochy zemědělské, nejsou zde plánovány žádné rozvojové ani 
investiční záměry.



Místní výbor Penčice:

Místní výbor Penčice ve vyjádření ze dne 3.6.2015 vyjádřil souhlas s převodem uvedeného pozemku 
pro účely výsadby stromů a užívání jako sad.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry projednala záležitost na 7. jednání dne 24.6.2015, kdy doporučila Radě města 
Přerova schválit záměr převodu předmětného pozemku. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost převodu pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice na 31. schůzi  dne 
26.11.2015, kdy podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit úplatný převod tohoto pozemku a 
uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku doporučuje odprodej pozemku. Jedná se o pozemek nevyužívaný, z části velmi 
svažitý. Žadatel je vlastník sousední nemovitosti a hodlá zde založit ovocný sad.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 24, trvalý travní porost, o celkové výměře 3867 m2 v k.ú. Penčice se nachází na konci 
ulice V Kótě v místní části Penčice. Jedná se o pozemek z části velmi svažitý. Pozemek je volný, 
nevyužívaný, je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Pozemek je mimo zastavěné a zastavitelné 
území města, dle územního plánu určený pro plochy zemědělské. 
Pan S.L. požádal o odprodej pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice. Pan L. je vlastníkem domu na pozemku 
a zahrady na p.č. , která s požadovaným pozemkem sousedí. Pan L. má zájem užívat pozemek k 
zemědělským účelům, výhledově zde hodlá založit ovocný sad. 
Místní výbor Penčice ve svém vyjádření požadoval, aby prodej pozemku byl podmíněn jeho budoucím 
využitím výhradně pro zřízení ovocného sadu. S ohledem na terén pozemku, funkční využití dle 
platného územního plánu - plochy zemědělské a také skutečnost, že pozemek se nachází mimo 
zastavěné a zastavitelné území obce je budoucí využití fakticky omezeno na činnosti zemědělské -
zahrada, ovocný sad, pastvina, čímž je podmínka místního výboru splněna.
Rada města Přerova na 21. schůzi Rady města Přerova konané dne 25.6.2015 schválila záměr převodu 
pozemku z majetku města, záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 29.6.2015 do 13.7.2015.
Byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny pozemku. Dle tohoto znaleckého posudku 

vyhotoveného znalcem Ing. Přemyslem Klasem činí cena zjištěná 48.910,-,- Kč, tj. 12,65 Kč/m2 a 

cena obvyklá 50.000,- Kč, tj. 12,93 Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.500,- Kč. 
Pan L. souhlasil s kupní cenou ve výši ceny obvyklé a s úhradou nákladů spojených s převodem.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku, dnes travního 
porostu, v okrajové části místní části Penčice vlastníku sousední nemovitosti.


