
Pořadové číslo:  23/3.2.4. 

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 2.12.2016 

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 – pozemku p.č. 647 

v k.ú. Předmostí  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 647 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí 

do vlastnictví pana J*** S*** za kupní cenu ve výši 22.100,- Kč, tj. 1300,- Kč/m2 (vč. DPH) 

a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a panem J*** 

S***, jako kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

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 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: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 57. schůzi konané dne 24.11.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 



Pozemek p.č. 647 ostatní plocha o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí se nachází za rodinným 

domem na č.p. 126, který je součástí pozemku p.č. st. 135 v k.ú. Předmostí, na ulici Olomoucká v 

místní části Předmostí. Pozemek je součástí plochy užívané jako zahrádka – dvorek tohoto rodinného 

domu. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

V r. 2015 požádali o převod uvedeného pozemku manželé J***a B*** R***, kteří byli vlastníky výše 

uvedeného rodinného domu na ulici Olomoucká č.p. 126. V žádosti uvedli, že mají zájem dům 

odprodat a získáním pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí, který tvoří jeden funkční celek s domem, by 

se měla zvýšit úspěšnost prodeje domu.  

  

Koordinační skupina projednala žádost o převod pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí na 13. jednání dne 

21.8.2015, kdy k převodu pozemku uživatelům neměla námitek.  

  

Místní výbor Předmostí ve vyjádření ze dne 5.11.2015 vyjádřil souhlas s převodem uvedeného 

pozemku.  

  

Komise pro záměry projednala záležitost úplatného převodu pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí na 11. 

jednání dne 18.11.2015, kdy doporučila Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu tohoto 

pozemku.  

  

Rada města Přerova projednala a schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí na 32. schůzi konané dne 10.12.2015. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 15.12.2015 do 29.12.2015. 

  

Po schválení záměru převodu pozemku byl zástupce žadatelů informován o dalším postupu a byl mu 

odeslán formulář na udělení souhlasu s úhradou nákladů a čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s 

Vnitřním předpisem 7/09 v platném znění).  

Mezitím došlo k dohodě mezi vlastníky domu Olomoucká č.p. 126 manželi R*** a zájemcem o jeho 

koupi panem J*** S*** o tom, že pozemek odkoupí pan S*** jako již nový vlastník domu. Pan S*** 

nabyl vlastnictví na základě vkladu zápisu kupní smlouvy do katastru nemovitostí v květnu 2016 a v 

této době byly odboru správy majetku doručeny podepsané formuláře. Poté bylo zadáno vyhotovení 

znaleckého posudku na stanovení ceny pozemku. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Přemyslem Klasem byly cena zjištěná i cena v 

místě a čase obvyklá stanoveny shodně ve výši 22.100,- Kč, t.j. 1300,- Kč/m2 (cena je stanovena 

včetně DPH. Cena obvyklá je cenou kupní. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.500,- Kč. 

Žadatel s souhlasil s kupní cenou a úhradou nákladů spojených s převodem. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku, který je 

součástí zahrádky za rodinným domem na ulici Olomoucká v místní části Předmostí, novému 

vlastníku tohoto domu.  

 

 


