
Pořadové číslo:  23/3.2.1. 

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 1.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č. 

5041/1 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5054/1 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6407-120/2016 onačené jako 

pozemek p.č. 5054/4 ost. plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví – SJM M*** B*** a R*** B***, oba bytem ***, za cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 4.920,- Kč, tj. 820,- Kč/m2, 

navýšenou o příslušnou sazbu DPH, dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za 

vklad práva do katastru nemovitostí a náklady na spojené s vyhotovením geometrického 

plánu a znaleckého posudku. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.6.2016 schválila  záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. 



Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 21.6. do 7.7.2016. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.11.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek se nachází v ul. 9. května před domem č.o. 51. Manželé M*** a R*** B***, 

bytem***požádali statutární město Přerov o převod části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Přerov, na 

kterém mají vybudován vjezd a část zpevněné plochy pro stání automobilů, a to na základě uzavřené 

smlouvy s právem provést stavbu na pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova. Smlouva byla 

uzavřena mezi statutárním městem Přerovem a M*** a R*** B*** dne 8.10.2012.  

Komise pro záměry projednala žádost dne 18.5.2016 a doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

převodu části pozemku uvedeného v návrhu usnesení.  

  

Koordinační skupina žádost projednala dne 22.4.2016 a nedoporučila převod pozemku ani pod 

vjezdem, který byl zřízen částečně přes chodník, ani část za oplocením. Navrhla řešit formou nájmu a 

to i sousedních a navazujících domů na této straně ulice, jejichž oplocení do obecního pozemku 

zasahuje.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil schválit převod části pozemku za 

oplocením. Doporučil řešit stejným způsobem i u sousedních a navazujících domů, jejichž oplocení do 

pozemku v majetku statutárního města Přerova zasahuje.Kupující s kupní cenou souhlasí. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

majetkoprávních vztahů k části pozemku p.č. 5054/1 v ul. 9. května z důvodu jeho užívání 

žadateli.  

 

 


