
Pořadové číslo: 18/3.2.5.

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 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 – pozemku p.č. 
151/8 v k.ú. Vinary u Přerova 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 151/8, ostatní plocha, o výměře 201 m2 v k.ú. Vinary 
u Přerova do vlastnictví pana *** J*** J***, bytem ***za kupní cenu ve výši 92.000,- Kč, tj. 

457,71 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím 
a panem *** J*** J*** jako kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

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 záležitost převodu pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova na 11. 
jednání a dne 16.7.2015 proběhlo místní šetření na základě kterého bylo konstatováno, že není 
námitek k převodu pozemku žadateli. 

Místní výbor Vinary:



Místní výbor Vinary neměl k převodu pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova námitek s tím, že 
žádal o prošetření, zda tento pozemek není možno využít pro odstavování vozidel. K tomu odbor 
správy majetku uvádí, že vzhledem k situování tohoto pozemku v prudkém svahu, vedení veřejného 
osvětlení a projektovaného umístění chodníku na sousedním pozemku s komunikací, by vybudování 
parkovacích stání v místě bylo prakticky nemožné.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry projednala záležitost na 10. jednání dne 18.11.2015, kdy doporučila Radě města 
Přerova schválit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u 
Přerova za podmínek dle návrhu usnesení na 46. schůzí konané dne 16.6.2016. O výsledku tohoto 
jednání rady bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem na zasedání Zastupitelstva 
města Přerova při projednávání tohoto návrhu.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova 
žadateli. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 151/8, ostatní plocha, o výměře 201 m2 v k.ú. Vinary u Přerova se nachází mezi 
pozemky ve vlastnictví pana ***J*** J***, bytem *** (p.č. 441 s RD, p.č. 199/7 a p.č. 199/8) a 
travnatým pásem podél komunikace ulice Za Vrbím. Uvedený pozemek tvoří prudký svah. Je 
zatravněný, volný a nevyužívaný, je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Dle územního plánu se 
nachází v ploše určené pro bydlení rodinné. 
Pan *** J***J*** požádal o převod pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova s tím, že navazuje na 
pozemky v jeho vlastnictví a je dlouhodobě nevyužívaný. Pan Ing. J*** má záměr pozemky v okolí 
svého rodinného domu oplotit, ale průběh hranice jeho pozemků v sousedství p.č. 151/8 je lomený, 
což realizaci oplocení komplikuje. V případě koupě tohoto pozemku by došlo k narovnání vlastnické 
hranice. 
Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova byl projednán a schválen na 32. 
schůzi Rady města Přerova dne 10.12.2015. Záměr byl zveřejněn od 15.12. do 29.12.2015. 
Po schválení záměru převodu pozemku byl žadatel informován o dalším postupu a byl mu odeslán 
formulář souhlas s úhradou nákladů a čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s Vnitřním předpisem 
7/09 v platném znění). Pan *** J*** doručil osobně vyplněné dokumenty až v měsíci březnu 2016 a 
teprve poté bylo možno zadat vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé. Dle tohoto znaleckého posudku byla cena zjištěná stanovena ve výši 90.160,- Kč, tj. 448,56 

Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 92.000,- Kč, tj. 457,71,- Kč/m2. Cena obvyklá je cenou 
kupní. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.500,- Kč. Žadatel s touto kupní cenou 
souhlasil.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku mezi 
zahradou u rodinného domu a pozemkem s komunikací v ulici Za Vrbím v místní části Vinary.


