
Pořadové číslo: 13/4.2.2

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 7.1.2016

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 1. 2016

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  nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova -pozemku p.č. 
641 v k.ú. Čekyně. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 641, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m2, v 
k.ú. Čekyně, z vlastnictví statuárního města Přerov do vlastnictví *** za cenu v čase a místě 
obvyklou 21 000,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle přílohy

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.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační  skupina 

Koordinační  skupina na svém jednání  dne 21.8.2015 doporučila převod  pozemku  dle návrhu 
usnesení.



Komise pro záměry

Komise  pro projednávání záměrů  na svém jednání dne 9.9. 2015  doporučila Radě města Přerova  
schválit záměr statutárního města Přerova  dle návrhu usnesení.

Rada města

Rada města Přerova na své schůzi dne 1.10.2015 schválila záměr statutárního města Přerov dle návrhu 
usnesení.
Stanovisko Rady města Přerova z 33. schůze konané dne 7.1.2013 bude sděleno předkladatelem v den 
konání Zastupitestva města Přerova.

Místní výbor

Místní výbor Čekyně  souhlasí s převodem tohoto pozemku do vlastnictví žadatele.

Odbor majetku a komunálních služeb

Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází  pod stavbou ve vlastnictví žadatelky a není možno jej 
využívat jinak, doporučuje odbor správy a komunálních služeb převod dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 641, zastavěná plocha a nádvoří se nachází v k.ú. Čekyně, pod stavbou hospodářské 
budovy, která náleží k domu č.p. 97 postaveném na pozemku p.č. 640 v k.ú Čekyně, který je ve 
vlastnictví ***. 
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov vyzval Statutární město Přerov, 
aby odstranilo nesoulad spočívající v evidenci stavby na pozemku p.č. 641 v k.ú. Čekyně. Nesoulad 
spočíval v tom, že stavba byla evidována v katastru nemovitosti na neznámého vlastníka. Na základě 
šetření bylo zjištěno, že stavbu využívá paní *** která byla vyzvána, aby předložila podklady 
prokazující vlastnictví stavby. Dne 22.4.2015 byl na základě Notářského zápisu o nabytí vlastnictví k 
budově proveden zápis v katastru nemovitostí pro paní ***u, která požádala o převod pozemku p.č. 
641 v k.ú. Čekyně, pod jinou stavbou bez č.p./č.e. 
Cena pozemku zjištěná dle znaleckého posudku č. 92/15 znalce Jiřího Pazdery činí 20 810,-Kč, cena v 
čase a místě obvyklá činí 21 000,-Kč.
Záměr statutárního města Přerov převést pozemek uvedený v návrhu usnesení byl zveřejněn na úřední 
desce Magistrátu města Přerova od 6.10.2015 do 20.10. 2015.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice je dořešení právního vztahu k pozemku 
p.č. 641, zastavěná plocha v k.ú. Čekyně.


