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Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 1. 2017 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního 

Název návrhu: 

Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

nesouhlasí s nabytím nemovitého majetku - spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na nemovité věci - 

pozemku p. č. 690/2, ost. pl., včetně podílu ve výši 1/5 venkovních úprav a trvalých porostů, v k. ú. 

Buchlovice, jako majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelkou B*** Ch***, posl. bytem 

***, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své 61. schůzi konané dne 11.1.2017 podala Zastupitelstvu města Přerova 

schválit usnesení dle návrhu na usnesení, tj. nesouhlasit s nabytím nemovitého majetku uvedeného v 

návrhu na usnesení do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

Důvodová zpráva: 

Dne 1.12.2016 obdrželo statutární město Přerov žádost notářky Mgr. Kateřiny Zlámalové, se sídlem v 

Kroměříži, Soudní 1293/14, ve věci dědického řízení o pozůstalosti po paní B***Ch***, posl. bytem 

***, jíž město Přerov vypravovalo sociální pohřeb. Celkové náklady vynaložené městem na vypravení 

tohoto pohřbu činily 7 926,- Kč. Notářka žádá město Přerov jakožto vypravitele pohřbu o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku nepatrné hodnoty, kterým je spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 nemovité 

věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 

Uherské Hradiště, na LV 2904 pro katastrální území a obec Buchlovice, a to podíl ve výši 1/5 

pozemku p. č. 690/2, ost. pl. včetně podílu 1/5 venkovních úprav a trvalých porostů, dále finanční 

hotovost ve výši 3 071,- Kč, movité věci nepatrné hodnoty a pohledávka ve výši 3 316,- Kč. 

  



Podle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o jednu pětinu pozemku o celkové výměře 53 m2, v obci 

Buchlovice, vlastněného dalšími čtyřmi spoluvlastníky, přičemž z výpisu je zřejmé, že nakládání s 

pozemkem je zatíženo exekučními příkazy v neprospěch jednoho z podílových spoluvlastníků.  

  

Schválením změny vnitřního předpisu č. 4/2011 - Organizačního řádu Magistrátu města Přerova 

Radou města Přerova dne 4.2.2016 (s účinností od 1.4.2016) bylo do kompetencí oddělení sociálních 

věcí a zdravotnictví v rámci samostatné působnosti doplněno písm. h) v odst. 7.2.2. v tom smyslu, že 

oddělení je oprávněno vyslovovat souhlas či nesouhlas s nabytím majetku bez hodnoty nebo jen 

nepatrné hodnoty podle ust. 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 

znění pozdějších předpisů; pod toto oprávnění však nelze zahrnout vyslovení souhlasu či nesouhlasu s 

nabytím nemovité věci, byť nepatrné hodnoty. Takové právní jednání by bylo v rozporu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a tudíž neplatné. 

  

Z důvodu, že se v daném případě jedná o dispozici s nemovitou věcí, byť nepatrné hodnoty, je 

schválení či neschválení tohoto právního jednání předkládáno k projednání zastupitelstvu města, a to v 

souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, podle kterého je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce rozhodovat o nabytí a převodu 

hmotných nemovitých věcí. 

  

V návaznosti na rozhodnutí orgánů obce o vydání předmětného nemovitého majetku městu dle návrhu 

usnesení bude nutné rozhodnout i ohledně vydání zbývajícího movitého majetku, finanční hotovosti a 

pohledávky, neboť souhlas či nesouhlas musí být dán jednotně ve vztahu k celé pozůstalosti. 

Rozhodnutí ohledně zbývajícího movitého majetku, finanční hotovosti a pohledávky následně učiní 

oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (viz výše) v závislosti na tom, jak bude Zastupitelstvem města 

Přerova rozhodnuto o nabytí předmětného spoluvlastnického podílu.  

  

Oddělení právní k této záležitosti uvádí, že není povinností vypravitele pohřbu vyslovit souhlas s 

nabytím majetku nepatrné hodnoty, neboť vypravitel pohřbu má vždy právo odmítnout nabytí 

movitých či nemovitých věcí, které pro něj mohou znamenat pouze nechtěnou zátěž. Jak konstatuje 

Odbor sociálních věcí a školství, neznamená případné odmítnutí ztrátu nároku na refundaci nákladů u 

příslušného ministerstva. V případě odmítnutí nemovitosti bude nutné vyslovit nesouhlas rovněž 

ohledně finanční hotovosti, movitých věcí a pohledávky.  

Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví uvedl, že v případě vyslovení 

nesouhlasu s nabytím nemovitého majetku - městu zůstává možnost podat žádost na Ministerstvo pro 

místní rozvoj (MMR) o refundaci nákladů uhrazených za vypravení pohřbu (částka 7.926 Kč). Toto 

bylo ověřeno aktuálním dotazem přímo na MMR. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil schválit usnesení, tedy nesouhlasit s nabytím a 

to s ohledem na účelnost nabytí této nemovitosti.  

Příloha: Žádost notářky 

Náhled do KN  

 

 


