
Pořadové číslo:  27/3.3.1 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 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 - pozemků  p.č. 

465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

465/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2, p.č. 649/12 ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 145 m2 a p.č. 667/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 829 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova, z vlastnictví***, za dohodnutou kupní cenu ve výši 86 640,- Kč, (t.j. 80,- Kč/m2), ve znění 

přílohy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 6.4.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod nemovitých věcí dle návrhu usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází pod místní 

nezpevněnou komunikací v lokalitě zahrádek pod nemocnicí (pod bývalou skládkou) ve vlastnictví 

***. Pozemky jsou využívány občany města Přerova jako ostatní komunikace (pro přístup k 



jednotlivým zahrádkám) a z části Technickými službami města Přerova jako skládka kontejnerů. Dále 

jsou pozemky dotčeny předkupním právem podle § 101 zák.č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.  

  

Pan Stanislav Mlčák nabídl k převodu mimo pozemky uvedené v návrhu usnesení rovněž i pozemek 

p.č. 661/6 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Kozlovice u Přerova, který se nachází pod stavbou v 

zahrádkářské kolonii a je užíván vlastníkem stavby. Dále pozemek p.č. 665/29 na kterém se nachází 

trvalý travní porost. Dle ústního vyjádření pana Mlčáka jsou tyto pozemky užívané veřejností pro něj, 

jako vlastníka nepotřebné, a navíc z nich platí daň z nemovitostí. Tato dispozice byla předložena k 

projednání orgánům obce. 

Dne 8.12.2016 Rada města Přerova svým usnesením č. 2226/59/7/2016 a dále dne 16.2. 2017 

usnesením č. 2410/63/7/2017 nepřijala návrh usnesení schválit úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 465/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

109 m2, p.č. 649/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 145 m2 a p.č. 667/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 829 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví *** za dohodnutou kupní cenu 

ve výši 86 640,- Kč, (t.j. 80,- Kč/m2. Pan *** požádal opětovně o projednání převodu uvedených 

pozemků v orgánech obce. Z tohoto důvodu je tato dispozice předkládána opětovně. 

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 3.6.2016 sdělila, že doporučuje vykoupit pozemky, které 

jsou dotčeny komunikací. 

  

Komise pro záměry na svém jednání dne 16.6.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

  

Rada města Přerova na své 48. schůzi dne 30.6.2016 usnesením č. 1707/48/7/2016 schválila záměr 

statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

  

Rada města Přerova na své 59. schůzi dne 8.12.2016 usnesení č. 2256/59/7/2016 nepřijala návrh 

usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.2. 2017 usnesením č. 2410/63/7/2017 nepřijala návrh 

usnesení podat návrh zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je žádost p. *** který nabídl k převodu 

pozemky p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice 

u Přerova a žádá o projednání.  

 

 


