
Pořadové číslo:  27/3.3.2. 

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 nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 62 

v k.ú. Dluhonice                                                                                                                                                                                    

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 62 zahrada o výměře 495 m2 v k.ú. Dluhonice ze 

společného jmění manželů J***** a M***** K****, bytem **** do majetku statutárního 

města Přerova za dohodnutou kupní cenu 143.550,- Kč, t.j. 290,- Kč/m2 a uzavření kupní 

smlouvy mezi manželi J*** a M*** K*****, bytem *** (jako prodávajícími) a statutární 

městem Přerov (jako kupujícím) ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

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 projednala záležitost na 65. schůzi dne 16.3.2017 a podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod a uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek dle návrhu 

usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

 Pozemek p.č. 62 zahrada o výměře 495 m2 v k.ú. Dluhonice se nachází v ulici Předmostská v 

sousedství areálu řadových garáží. Uvedený pozemek je ve společném jmění manželů J*** a M*** 

K***, bytem ***.   

 Manželé K*** se obrátili na statutární město Přerov se žádosti o projednání možnosti výkupu 

pozemku p.č. 62 o výměře 495 m2 v k.ú. Dluhonice. Uvedený pozemek vznikl rozdělením původního 

pozemku, kdy část dnes vedenou v katastru nemovitostí jako p.č. 1145/8 o výměře v k.ú. Dluhonice 

vykupovala Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic pro stavbu Dálnice D 1. Manželům K*** 

zůstal v majetku pozemek p.č. 62 v k.ú. Dluhonice, který dle jejich sdělení nelze do budoucna, z 

důvodu bezprostřední blízkosti stavby dálnice (zvýšená hlučnost, prašnost atd.), využít k původnímu 

účelu jako zahrada.  

Manželé K*** o odkupu pozemku jednali již v r. 2009 s vedením města (náměstkyní primátora Mgr. 

Grambličkovou), kdy byli informováni, že město pozemek vykoupit nemůže a ani nemá vhodný 

pozemek pro směnu.   

 

Koordinační skupina projednávala nabídku spoluvlastníků na převod pozemku p.č. 62 v k.ú. 

Dluhonice do majetku statutárního města Přerova na 19. jednání dne 13.10.2016, kdy k nabídce 

nezaujala jednoznačné stanovisko.  

 

Komise pro záměry na 24. zasedání dne 23.11.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod předmětného pozemku do majetku města za kupní cenu ve 

výši 290,- Kč/m2. 

 

Rada města Přerova na 61. schůzi dne 11.1.2017 schválila záměr úplatného převodu pozemku do 

majetku města za kupní cenu 290,- Kč/m2. 

 

Místní výbor Dluhonice nemá k výkupu pozemku námitek.  

 

 Odbor správy majetku pro informaci uvádí, že řeší nabídky  manželů N***, vlastníků 

pozemku p.č. 60 v k.ú. Dluhonice a pana P*** G***, vlastníka pozemků p.č. 51/1 a p.č. 52/1 oba v 

k.ú. Dluhonice (ve stejné lokalitě), kteří také požádali město Přerov o odkoupení pozemku, které 

zůstaly v jejich vlastnictví po vykoupení pozemků potřebných pro stavbu Dálnice D 1. Výkup 

pozemku p.č. 60 v k.ú., Dluhonice od manželů N*** byl schválen na 23. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova dne 12.12.2016 za kupní cenu 350,- Kč/m2 (dle návrhu spoluvlastníků), kdy cena v 

místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku byla stanovena ve výši 290,- Kč/m2.  Výkup pozemků 

p.č. 51/1 a p.č. 52/1 oba v k.ú. Dluhonice od pana G*** byl schválen na 26. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova dne 20.3.2017 za kupní cenu 350,- Kč/m2. 

 

Manželé K*** souhlasili s kupní cenou za pozemek p.č. 62 v k.ú. Dluhonice ve výši celkem 143.550,- 

Kč, t.j. 290,- Kč/m2. 

  

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

uvedenému účelu. Požadovaná úprava rozpočtu byla součástí návrhu Rozpočtové opatření č. 4, který 

byl projednán a schválen na 26. zasedání Zastupitelstvu města Přerova  dne 20. 3. 2017. 

  

 Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku v místní části 

Dluhonice zbylého po výkupu pro stavbu Dálnice D1 do majetku statutárního města Přerova. 

 

 


