
Pořadové číslo:  23/3.2.2 

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 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: 

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 2624/1, p.č. 

2624/2,  p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 

2625/23 a p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2624/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 a 

pozemku p.č. 2624/1 zahrada o výměře 461 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 

města Přerov do ***za dohodnutou kupní cenu ve výši: 49 300,- Kč, t.j. 100,- Kč/m2 a 

uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č.1. 

 

2 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a 

pozemku p.č. 2626 zahrada o výměře 382 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 

města Přerov do ***za dohodnutou kupní cenu ve výši: 39 800,-Kč t.j. 100,- Kč/m2 a 

uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 2. 

 

3 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/19 zahrada o výměře 259 m2 v k.ú. Přerov, z 

vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví *** za dohodnutou kupní cenu ve výši: 25 

900,- Kč včetně DPH, t.j. 100,- Kč/m2 včetně DPH a uzavření kupní smlouvy ve znění 

přílohy č. 3. 

 

4 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/21 zahrada o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov, 

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví ***, za dohodnutou kupní cenu ve výši: 

22 800,- Kč včetně DPH, t.j. 100,- Kč/m2 včetně DPH a uzavření kupní smlouvy ve znění 

přílohy č. 4. 

 



5 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 a 

pozemku p.č. 2625/22 zahrada o výměře 249 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 

města Přerov do vlastnictví ***, za dohodnutou kupní cenu ve výši: 26 800,- Kč, t.j. 100,- 

Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 5. 

 

6 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a 

pozemku 2625/23 zahrada o výměře 217 m2, z vlastnictví statutárního města Přerov do 

vlastnictví ***, za dohodnutou kupní cenu ve výši: 23 300,- Kč, t.j. 100,- Kč/m2 a uzavření 

kupní smlouvy ve znění přílohy č. 6. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

pověřuje náměstka primátora k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 až 6 návrhu usnesení 

včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastrunemovitostí na základě tohoto 

jedenání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na svém zasedání dne  24.11.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nacházejí v zahrádkářské kolonii v lokalitě U Sv. Jakuba (pod 

nemocnicí u kapličky). Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerov. V současnosti pozemky 

užívají jednotliví zahrádkáři na základě nájemních smluv. V minulosti zde vystavěli zahrádkářské 

objekty (chatky), které jsou v jejich vlastnictví.  

V r. 2004 požádali vlastníci rekreačních objektů statutární město Přerov o převod pozemků pod 

stavbami a pozemků užívaných jako zahrádky. Jelikož nebyl zajištěn přístup k jednotlivým zahrádkám 

nebylo možné tyto odprodat.  

Po dořešení přístupu byl Zastupitelstvu města Přerova předložen návrh na úplatný převod těchto 

pozemků. Převod nebyl realizován z důvodu překonání geometrického plánu. Po vyhotovení nového 

geometrického plánu byl návrh na úplatný převod pozemků uvedených v návrhu usnesení předložen k 

projednání orgánům obce opětovně.  

Dne 14.12. 2015 Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 350/12/4/2015 schválilo úplatný převod 

pozemků uvedených v návrhu usnesení pro jednotlivé zahrádkáře za cenu v čase a místě obvyklou, 

která činila 230,- Kč/m2. Zahrádkáři kupní smlouvu za tuto cenu neuzavřeli a požádali o cenu nižší.  

Na jednání se zástupci statutárního města Přerov byla navržena kupní cena ve výši 100,- Kč/m2. Tuto 

kupní cenu jednotliví žadatelé uvedeni v návrhu usnesení akceptují. Pozemky, které jsou zastavěny 

rekreačními chatami, ve vlastnictví kupujících a okolní pozemky vedené jako zahrada, které s těmito 

stavbami tvoří funkční celek jsou od DPH osvobozeny. Pozemky, které netvoří funkční celek s 

pozemky rekreačních staveb, (samostatné zahrady) nejsou osvobozeny od DPH. Kupní cena 100,- 

Kč/m2 je cena včetně DPH. Z tohoto důvodu je celá dispozice předkládána orgánům obce k 

projednání znovu. 

Výše uvedené pozemky jsou převáděny do vlastnictví jednotlivých žadatelů za cenu nižši než je cena v 

čase a místě obvyklá vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu, která se nachází v záplavovém území. 

Pozemky žadatelé užívají na základě nájemní smlouvy od samotného vzniku zahrádkářské kolonie a 



dále s ohledem na skutečnost, že okolní pozemky byly v minulosti odprodány statutárním městem 

Přerov za cenu nižší ( 50,- Kč/m2 za pozemek pod stavbami, 10,- Kč/m2 za pozemek vedený jako 

zahrádka). 

Kupující uvedeni v návrhu usnesení pod č. 1 až č. 6 uhradí náklady s vyhotovením znaleckého 

posudku, geometrického plánu, správní poplatek související s návrhem na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.8.2016 usnesením č. 1837/51/7/2016 schválila záměr 

statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 29.8.2016 do 13.9.2016. 

  

Důvodem předložení a projednání je žádost jednotlivých zahrádkářů na převod pozemků, které 

se nacházejí v zahrádkářské kolonii pod Nemocnicí. Zahrádkáři uvedeni v návrhu usnesení již 

několik let usilují o převod těchto pozemků. Převod nebylo možné v minulosti dořešit z důvodu 

špatného přístupu na jednotlivé zahrádky a výši kupní ceny.  

 

 


