
Pořadové číslo: 16/3.3.4.

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 11.4.2016

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru

Název návrhu:

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
239/5 v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje převod pozemku p.č. 239/5, zahrada, o výměře 1397 m2 v k.ú. Předmostí ze 
společného jmění manželů *** M*** a *** Z*** B***, bytem *** do majetku města za 

kupní cenu 131.182,- Kč, t.j. 93,90 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 
1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

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 převod pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Předmostí na 3. jednání dne 
5.2.2016, kdy převod pozemku do majetku města doporučila. 



Komise pro záměry:

Komise pro záměry projednala záležitost převodu pozemku do majetku města na 13. zasedání dne 
24.2.2016, kdy doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova úplatný 
převod pozemku do majetku města schválit

Místní výbor Předmostí:

Místní výbor Předmostí převod uvedeného pozemku do majetku města doporučuje.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost na 41. schůzi konané dne 7.4.2016. O výsledku tohoto 
jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem na zasedání dne 18.4.2016.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb převod pozemku do majetku města za podmínek dle 
kupní smlouvy schválit. Pozemek měl být převeden do majetku města již v roce 1990, kdy kupní cena 
byla uhrazena, ale uzavřená kupní smlouva byla vinou chybného uvedení názvu kupujícího 
nezpůsobilá zápisu do katastru nemovitostí. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 239/5, zahrada, o celkové výměře 1397 m2 v k.ú. Předmostí se nachází za bytovou 
zástavbou ulice Pod Skalkou a je dopravně napojen z účelové komunikace napojené ulice Žernava v 
místní části Předmostí. Pozemek byl původně dotčen navrhovaným areálem Mamutova (část 
komunikace a parkovací místa), z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů byla dokumentace 
přepracována tak, že v současné době nejsou na pozemku navrženy žádné stavební objekty. Pozemek 
tvoří travnatou plochu za obytnými domy na ulici Pod skalkou, je volný a nevyužívaný. 
Uvedený pozemek je zapsán na LV 648 pro obec Přerov, k.ú. Předmostí jako spoluvlastnictví manželů 
***M*** a *** Z*** B***, bytem ***, ačkoliv tito dne 12.12.1990 uzavřeli kupní smlouvu na 
převod tohoto pozemku do majetku města Přerova a obdrželi kupní cenu ve výši 131.182,- Kč 
(stanovenou dle znaleckého posudku). Manželé B*** se proto oprávněně domnívali, že pozemek již 
není jejich vlastnictvím. V rámci majetkoprávního řešení pozemků dotčených navrhovaným areálem 
Mamutova, byli manželé B*** kontaktováni ve věci souhlasu s umístěním stavby Mamutova. Manž. 
B*** předložili zmíněnou kupní smlouvu a sdělili, že vlastníky pozemku nejsou a proto souhlas s 
umístěním stavby neudělí. 
Odbor správy majetku prověřil možnost zápisu vlastnického práva na základě uvedené kupní smlouvy 
do katastru nemovitostí. V kupní smlouvě došlo k nesprávnému označení kupujícího - na místo město 
Přerov je ve smlouvě uvedeno Zastupitelstvo města Přerova (které nemá právní subjektivitu) a proto 
zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí není dle této smlouvy možný. 
Vzhledem k tomu, že vůle obou stran dořešit vlastnictví k pozemku se nezměnila, bylo s manž. 
Boháčovými sjednáno, že bude uzavřena kupní smlouva nová za stejných podmínek s tím, že kupní 
cena byla uhrazena na základě výše citované smlouvy. Pozemek sice není přímo dotčen areálem 
Mamutova, ale tvoří travnatou, volně přístupnou plochu v jeho sousedství, využívanou občany 
přilehlých obytných domů. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dohledat usnesení orgánů města 
Přerova, kterým bylo uzavření kupní smlouvy v roce 1990 schváleno, je uzavření této smlouvy 
předkládáno k projednání a schválení nově. Součástí nově sepsané kupní smlouvy je závazek 
statutárního města Přerova uhradit náklady na vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí 
vlastnického práva.
Zastupitelstvo města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku do majetku 
města, který je součástí navrhovaného areálu Mamutova a jeho převodu do majetku města mělo 
dojít již v r. 1990,kdy došlo k úhradě kupní ceny.




