
Pořadové číslo:  23/3.2.5. 

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 nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

13/5, p.č. 13/6, p.č. 14/1 a p.č. 15, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 14/1 zahrada o výměře 209 m2, p.č. 13/5 ost. plocha, 

jiná plocha o výměře 88 m2, p.č. 13/6 ost.plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 a p.č. 15 

zahrada o výměře 74 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví J*** M***, bytem *** za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle 

znaleckého posudku ve výši  

38 000,- Kč ve znění dle přílohy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova na své 59. schůzi konané dne 8.12.2016 projednala záležitost dle návrhu usnesení. 

O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při 

projednávání této předlohy na zasedání. 



 

Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou situovány v místní části Přerova - Kozlovicích, v blízkosti 

sportovního areálu Kozlovice v ul. Záhumení, a to ve svahu. 

Na odbor správy majetku se obrátil pan J*** M***se žádostí o převod pozemků p.č. 13/5 ost. plocha, 

jiná plocha, p.č. 13/6 ost. plocha, jiná plocha, p.č. 14/1zahrada a p.č. 15 zahrada, vše v k.ú. Kozlovice. 

Žadatel je vlastníkem sousedních pozemků p.č. 13/1 zast. plochy a nádvoří, jehož součástí je stavba 

č.p. 30 rod.dům na pozemku p.č. 13/1, p.č.13/3 zast.pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., p.č. 

13/4 ost. plocha a p.č. 13/7 ost. plocha. Vlastníkem pozemku p.č. 14/2 zahrady je L*** M*** (matka 

žadatele).  

Žadatel ve své žádosti uvádí, že o pozemky, které má zájem odkoupit se řádně stará, seče trávu, 

provádí jarní i podzimní úklid a tím si své pozemky, které s nimi bezprostředně sousedí chrání od 

prorůstání a travních náletů. Převodem by došlo k ucelení všech pozemků, které by tvořily jednotný 

celek, o nějž i tak  

pečuje v celém rozsahu již doposud. 

  

Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Josefem Navrátilem ze dne 12.11.2016 činí cena v místě 

a čase obvyklá 38 000,- Kč, tj. 95,- Kč/m2. 

Náklady spojené s úplatným převodem, tj. náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 175,- 

Kč budou hrazeny žadatelem.  

Rada města Přerova na své schůzi dne 22.9.2016 schválila záměr převodu. 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova ve dnech od 27.9.2016 do 11.10.2016. 

  

Komisi pro záměry , která se konala dne 12.9.2016 byl předložen materiál ve dvou bodech:  

1. schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 14/1 zahrada o 

výměře cca 120 m2, pozemku p.č. 13/5 ost. plocha o výměře 88 m2 a pozemku p.č. 13/6 ost. plocha o 

výměře 29 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

2. neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 15 zahrada o výměře 74 

m2 a části pozemku p.č. 14/1 zahrada o výměře 89 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova schválit záměr převodu dle návrhu usnesení. 

  

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 19.5.2016 doporučila převod pouze části z požadovaných 

pozemků, a to pozemek p.č. 13/5 a p.č. 13/6 a část pozemku p.č. 14/1. Zbytek pozemku p.č. 14/1 a p.č. 

15 doporučila ponechat ve vlastnictví StMPr jako rezervu pro rozšíření komunikace, případně 

parkoviště u sportovního areálu v lokalitě.  

  

Místní výbor souhlasí s převodem pozemků dle doporučení koordinační skupiny. 

  

  

  

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost žadatele o převod 

pozemků uvedených v návrhu usnesení za účelem sjednocení všech pozemků v jeden celek.  

 

 


