
Pořadové číslo: 18/3.2.4.

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 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 nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 677 v k.ú. Čekyně  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 677, zahrada, o výměře 456 m2, dle 
geometrického plánu č. 392-194/2014 označené jako díl „b“ z majetku statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů *** A*** a V*** K***, bytem *** za kupní cenu ve 

výši 91.200,- Kč, tj. 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, 
jako prodávajícím a manželi ***A*** a V*** K***, jako kupujícími, ve znění dle přílohy č. 
1.
Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 

677,zahrada, o výměře 456 m2 v k.ú. Čekyně od 12.2.2012 do data právních účinků vkladu 

práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí a to ve výši 1,- Kč/m2/rok.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

2. potvrzuje 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 části pozemku p.č. 677 v k.ú. Čekyně vlastníku 
sousední nemovitosti na 3. jednání dne 19.2.2015 s kladným stanoviskem.

Místní výbor Čekyně:

Místní výbor Čekyně vyjádřil souhlas s převodem užívané části předmětného pozemku.

Komise pro záměry:

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

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 45. schůzi konané dne 2.6.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod části pozemku p.č. 477 v k.ú. Čekyně v rozsahu a za podmínek dle návrhu 
usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku doporučuje odprodej pozemku. Jedná se o pozemek svažitý mezi zahradami za 
rodinnými domy, nejsou zde plánovány žádné rozvojové ani investiční záměry. Žadatel je vlastník 
sousední nemovitosti a hodlá pozemek nadále využívat jako zahradu. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 677, zahrada, o celkové výměře 820 m2 v k.ú. Čekyně se nachází mezi zahradami za 
rodinnými domy ulic Na Podlesí a Na Červenici v místní části Čekyně. Pozemek je z části užíván bez 
právního důvodu, zbytek je volný, nevyužívaný. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Manželé V*** a ***A***K***, bytem *** požádali o odprodej části pozemku p.č. 677 v k.ú. 
Čekyně, která navazuje na jejich zahradu. Uvedenou část pozemku manželé K*** osázeli v minulosti 
ovocnými dřevinami a pozemek udržují. Pozemek užívají bez právního důvodu. Původně žádali manž. 
K***o odprodej jen cca ½ užívaného pozemku z důvodu jeho svažitosti, malé využitelnosti a v 
neposlední řadě výši kupní ceny (žadatelé jsou důchodci), na základě stanoviska Místního výboru 
Čekyně sdělili, že by odkoupili celou část navazující na p.č. 685 v jejich vlastnictví o výměře cca 450 

m2.
Záměr úplatného převodu pozemku byl projednán a schválen na 21. schůzi Rady města Přerova dne 
25.6.2015. Záměr byl zveřejněn od 29.6. do 14.7.2015. 
Po schválení záměru převodu pozemku byli žadatelé informováni o dalším postupu a byly odeslány 
formuláře souhlas s úhradou nákladů a čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s Vnitřním 
předpisem 7/09 v platném znění). Manželé K*** formuláře doručili osobně a sdělili, že vyhotovení 
geometrického plánu si zadají a uhradí sami. Geometrický plán byl žadatelem dodán v měsíci prosinec 
2015. Tímto geometrickým plánem č. 392-194/2014 byl pozemek p.č. 677 rozdělen na dvě části 
označené jako díly „a“ a „b“, kdy díl „b“ se slučuje s p.č. 685 ve vlastnictví manželů K*** a je 
předmětem převodu. 
S ohledem na změnu oceňovací vyhlášky bylo vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v 
místě a čase obvyklé zadáno počátkem února 2016. Dle tohoto znaleckého posudku byla cena zjištěná 

stanovena ve výši 91.100,- Kč, tj. 199,78 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 91.200,- Kč, tj. 

200,- Kč/m2. Cena obvyklá je cenou kupní. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.968,- Kč. 
Žadatelé s touto kupní cenou souhlasili.
Vzhledem k tomu, že od sejmutí zveřejněného záměru převodu předmětných částí pozemků uplynula 
lhůta delší jak 6 měsíců, byl, v souladu s "Metodickým doporučením k činnosti územních 
samosprávných celků" vydaným Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, 
záměr převodu opětovně zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 29.4. do 13.5.2016.



Bezdůvodné obohacení z titulu bezesmluvního užívání části pozemku jako zahrada je součástí 
ujednání kupní smlouvy a to v souladu s Vnitřním předpisem 7/09 ve výši - za období od 12.2.2012 do 

dne právních účinků vkladu vlastnického práva 1,-- Kč/m2/rok. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku, který 
navazuje na zahradu za rodinným domem v ulici Na Červenici v místní části Čekyně a byl 
vlastníky tohoto rodinného domu udržován a užíván jako zahrada.


