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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 11.8.2016

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Jana Hrubá , vedoucí oddělení právního

Název návrhu:

Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

nesouhlasí s nabytím nemovité věci - pozemku p. č. 1275, orná půda, o výměře 153 m2, zaps. v 
katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 163 pro obec Stará Ves a katastrální území Stará Ves u 
Přerova, jako majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelem V*** D*** do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova nesouhlasit s nabytím nemovité věci 
usnesením č. 1797/49/10/2016 přijatým na 49. schůzi konané dne 14.7.2016.  

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.

Důvodová zpráva:

Dne 29.6.2016 obdrželo statutární město Přerov žádost notářky Mgr. Zuzany Geroldové, se sídlem 



Přerov, Dr. Skaláka 3, ve věci dědického řízení o pozůstalosti po panu V*** D***, jemuž město 
vypravovalo sociální pohřeb. Celkové náklady pohřbu, které byly uplatněny městem v dědickém 
řízení, činily 7 100,- Kč. Notářka žádá o zaslání písemného vyslovení souhlasu s vydáním nepatrného 
majetku, kterým je pozemek p. č. 1275, orná půda o výměře 153 m2 v k. ú. Stará Ves u Přerova, 
statutárnímu městu Přerovu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o majetek nepatrné hodnoty, kdy 1 m2 pozemku se oceňuje 
částkou 10,- Kč, což je tržní cena, za kterou se zemědělské pozemky v této lokalitě vykupují, měl by 
být vydán městu jakožto vypraviteli pohřbu. Dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí je pozemek 
p. č. 1275 o výměře 153 m2 orná půda, v k. ú. Stará Ves u Přerova, zaspán na listu vlastnictví 
zemřelého č. 163 a nejsou u něj evidována žádná omezení. 

Schválením změny vnitřního předpisu č. 4/2011 - organizačního řádu Magistrátu města Přerova radou 
města dne 4.2.2016 (s účinností od 1.4.2016) bylo do kompetencí oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví v rámci samostatné působnosti doplněno písm. h) odst. 7.2.2. v tom smyslu, že oddělení 
je oprávněno vyslovovat souhlas či nesouhlas s nabytím majetku bez hodnoty nebo jen nepatrné 
hodnoty podle ust. § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 
pozdějších předpisů; pod toto oprávnění však nelze zahrnout vyslovení souhlasu či nesouhlasu s 
nabytím nemovité věci, byť nepatrné hodnoty. Takové právní jednání by bylo v rozporu se zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a tudíž neplatné. 

Z důvodu, že se v případě vyslovení požadovaného souhlasu jedná o dispozici s nemovitou věcí, byť 
nepatrné hodnoty, je toto právní jednání předkládáno ke schválení zastupitelstvu města, a to v souladu 
s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva rozhodovat o nabytí a převodu hmotných 
nemovitých věcí.

V žádosti notářka poukazuje na skutečnost, že v případě, že by byl městem vysloven nesouhlas, bude 
dědictví projednáno s tím, že jediným v úvahu připadajícím dědicem je zůstavitelův nezletilý vnuk 
Z*** D***, kterému byl Okresním soudem v Přerově ustanoven poručník - orgán sociálně právní 
ochrany dětí Magistrátu města Přerova. Pokud by shora jmenovaný vnuk dědil uvedený pozemek, 
odpovídal by též za dluhy dědictví. Vzhledem k existující kolizi zájmů by tak město nemělo 
uplatňovat pohledávku na nákladech pohřbu do pasiv dědictví. De sdělení Odboru sociálních věcí a 
školství je z úřední činnosti je známo, že předmětem aktiv pozůstalosti po zemřelém V*** D*** je 

majetek nepatrné hodnoty (pozemek - orná půda o výměře 153 m2) a jedinou pohledávkou jsou 
náklady vynaložené na pohřeb ve výši 7 100,- Kč. Přestože by nezletilý vnuk měl odpovídat za dluhy 
dědictví, není v zájmu dítěte, aby Magistrát města Přerova po nezletilém dluhy vymáhal. 

Vzhledem k výše uvedenému bylo Radě města Přerova doporučeno vyslovit nesouhlas s nabytím 
předmětného nemovitého majetku. Co se týče uplatnění vynaložených nákladů, ministerstvo pro 
místní rozvoj by nemělo zjišťovat hodnotu takového nepatrného majetku a mělo by refundaci uhradit v 
celém požadovaném rozsahu. Odmítnutí majetku nepatrné hodnoty by tedy nemělo mít za následek 
částečné neproplacení žádosti o úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení (takový postup 
umožňuje i ustanovení § 1485 občanského zákoníku).

Příloha: 1. Žádost notářky
2. Náhled do KN


