
Pořadové číslo: 18/3.2.1.

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 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený vedením odboru

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 3691/1 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 3619/1, ost. plocha, označený v geometrickém 

plánu jako pozemek p.č. 3619/5, zast. plocha, o výměře 3 m2 , v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví K*** a I*** B***, za kupní cenu 

v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 3 660,- Kč, tj. 1220,- Kč/m2. Na 
převod výše uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní 

smlouvě, jejíž součástí bude dohoda o bezesmluvním užívání ve výši 25,- Kč/m2/rok za 3 
roky zpětně, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a 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:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.5.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  
úplatný převod dle návrhu usnesení.



Rada města Přerova na své schůzi dne 25.6.2015 schválila záměr převodu.

Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro projednávání záměrů  na svém zasedání dne 27.5.2015 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr převodu. 

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na  svém jednání dne 12.3.2015 neměla námitek k převodu části předmětného 
pozemku. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 3619/1, ost. plocha, o celkové výměře 2299 m2, v k.ú. Přerov je situován v ul. 
Svépomoc.
Na odbor správy majetku se obrátil pan K***l B***, bytem ***se žádostí o převod části pozemku p.č. 

3619/1, ost. plocha, o výměře cca 4 m2, v k.ú. Přerov. Pan B*** je vlastníkem sousedního pozemku 
p.č. 3611, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1982, dále pozemku p.č. 3610/1, 
zahrada a pozemku p.č. 3610/2, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p. - garáž. Ve své 
žádosti uvádí, že převodem části pozemku p.č. 3619/1, ost. plocha hodlá dořešit majetkoprávní vztahy, 

neboť část předmětného pozemku o výměře cca 4 m2 zasahuje do jeho oplocené části pozemku, který 
tvoří zahradu a garáž. Vzhledem k tomu, že stavba garáže není kolaudována, je nutné uzavřít smlouvu 
o budoucí kupní smlouvě, s tím, že následně bude zkolaudování stavby na tomto pozemku. Součástí 
kupní smlouvy bude dohoda smluvních stran o úhradě za užívání předmětu převodu bez právního 
důvodu za období tří let zpětně ode dne data nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva k 

předmětu převodu podle kupní smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 25,- Kč/m2/rok.

Občanská veřejnost byla se záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech od 29.6. 2015 do 13.7.2015 a ve dnech od 29.4. do 13.5.2016
Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Přemyslem Klasem ze dne 28.1.2016 činí cena v místě a 

čase obvyklá 3 660,- Kč, tj. 1220,- Kč/m2.
Náklady spojené s úplatným převodem, tj. náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2500,-
Kč budou řešeny v kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a žadatelem. Náklady za 
vyhotovení geometrického plánu uhradil žadatel.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost žadatele o dořešení 
majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 3619/1 v k.ú. Přerov.


