
Pořadové číslo: 20/3.1.2.

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 8.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v k.ú. Předmostí.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - bezúplatném převodu 

spoluvlastnického podílu 1/8 k pozemku p.č. 433/7 orná půda, o výměře 1213 m2, v k.ú. 
Předmostí do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 

1/8 k pozemku p.č. 433/7 orná půda, o výměře 1213 m2, v k.ú. Předmostí do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.8.2016:
1. podala návrh ZM, aby si vyhradilo rozhodování o záměru
2. neschválila záměr StMPr - bezúplatný převod do vlastnictví StMPr

Komise pro záměry:

Komise na svém zasedání dne 11.7.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr dle návrhu 
usnesení.

Koordinační skupina:

Koordinační skupina na svém jednání dne 19.5.2016 nedoporučila převod pozemku  do majetku 
statutárního města Přerova.  Na listu vlastnictví  je evidováno celkem 5 spoluvlastníků, z toho dva 



nejsou dostatečně identifikovatelní (není uvedeno r.č. a bydliště).  Z toho důvodu by nastal problém 
při dalším výkupu pozemku.

Místní výbor Předmostí:

Místní výbor nedoporučuje převod pozemku do vlastnictví statutárního města Přerova ze stejných 
důvodů jako koordinační skupina a také, že pozemek je umístěn tzv. „uprostřed pole“.

Odbor správy majetku:

Odbor správy majetku nedoporučuje  pozemek do vlastnictví StMPr vykoupit z důvodu, že je pro 
potřeby města nepotřebný, nachází se v honu a sousední pozemky nejsou ve vlastnictví StMPr.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 433/7 orná půda o celkové výměře 1213 m2 je situován pod lokalitou Žernová.
Na odbor správy majetku se obrátila paní J*** B***bytem*** s nabídkou darování pozemku p.č. 
433/7 orná půda v k.ú. Předmostí statutárnímu městu Přerov. Ve své žádosti uvedla, že pozemek 
zdědila a nevyužívá jej.
Dle výpisu z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že pozemek p.č. 433/7 orná půda v k.ú. Předmostí je 
ve spoluvlastnictví 1/8 paní B*** 1/8 paní D., 1/8 P*** 1/8 Ing. *** I. a S***J.
Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že na spoluvlastnický podíl 1/8 pozemku p.č. 433/7 je 
vedeno zástavní právo soudcovské pro pohledávku paní P***

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je nabídka žadatelky o 
bezúplatný převod pozemku do vlastnictví statutárního města Přerova.


