
Pořadové číslo:  26/3.3.1 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 

51/1 a p.č. 52/1 v k.ú.  Dluhonice. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku 

p.č. 51/1 zahrada o výměře 384 m2 a pozemku p.č. 52/1 zahrada o výměře 220 m2 vše v k.ú. 

Dluhonice z vlastnictví P***za dohodnutou kupní cenu 211 400,- Kč t.j. 350,- Kč/m2, ve 

znění přílohy, za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

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 své schůzi dne 16.2.2016  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše 

uvedenému účelu. Požadovaná úprava rozpočtu je součástí návrhu Rozpočtové opatření č. 4. 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č.51/1 a p.č. 52/1 oba zahrada v k.ú. Dluhonice se nachází za domem č.p. 162 ve 

vlastnictví *** Sousední pozemky a stavby jsou dotčeny stavbou dálnice D1, stavba 0136 Přerov – 

Říkovice, které vykoupilo ŘSD.  

  

V návaznosti na veřejnoprávní jednání v Dluhonicích se žadatel dne 22.11. 2016 obrátil na statutární 

město Přerov s žádostí na odkoupení přiléhajícího pozemku s tím, že uvedenou část pozemku nehodlá 

ŘSD odkoupit. Pozemek nabízí za cenu 350,- Kč/m2. Za tuto cenu byl vykoupen i zbytkový pozemek 

od manželů ***. V současné době je do orgánů obce předkládán i výkup pozemku p.č. 62 v k.ú. 

Dluhonice od manželů *** za cenu 290,- Kč/m2. 

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.1.2017 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú. Dluhonice dle návrhu usnesení. 

  

Komise pro záměry doporučila pozemek vykoupit za cenu 290,- Kč/m2 (t.j. 175 160,- Kč). Pan *** 

požaduje částku 350,- Kč/m2. 

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 16.12.2016 sdělila, že pozemek není pro statutární město 

Přerov potřebný, ale jeví se praktické, aby jej statutární město Přerov vykoupilo, tak jak to učinilo v 

případě zbytkové parcely č. 60 ve vlastnictví manželů ***. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje, že v rozpočtu statutárního města Přerov 

nejsou vyčleněny finanční prostředky na tento výkup. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše 

uvedenému účelu. Tento požadavek je zařazen do seznamu nevyřešených požadavků, které budou 

předkládány, v závislosti na možnostech zdrojů rozpočtu, ke schválení orgánům města.  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v Radě města Přerova je žádost *** na převod 

zbytkových pozemků do vlastnictví statutárního města Přerov p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú. 

Dluhonice  

 

 


