
Pořadové číslo:  33/3.2.6 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1231 

v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku 

p.č. 1231 ostatní plocha jiná plocha o výměře 347 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 

Společenství vlastníků bytových jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově, IČ 26826640 se 

sídlem Jaselská 2007/4, Přerov za dohodnutou kupní cenu ve výši 555.200,-Kč a uzavření 

kupní smlouvy ve znění přílohy 1. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.7.2018 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 13.5.2017 sdělila, že  převod pozemku  doporučuje.  

 

Komise pro záměry 



Komise pro záměry  na svém jednání dne 24.5.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

úplatného převodu předmětného pozemku.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.6.2017 usnesením č. 2830/71/7/2017 schválila záměr 

úplatného převodu pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 13.6.2017 do 29.6.2017. 

Radě města Přerova na schůzi dne 2.11. 2017 byl materiál předložen variantně. Varianta I- podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod za kupní cenu ve výši 555.200 Kč (dle 

znaleckého posudku) a ve variantě II - podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod za kupní cenu ve výši 370.000 Kč (dle návrhu kupujícího). Rada města Přerova doporučila 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod ve variantě I, tedy dle návrhu usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1231 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Přerov se nachází za domem č.p.2007 ul. Jaselská 

4, ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Na odbor správy majetku a komunálních služeb zaslalo Společenství vlastníků bytových jednotek 

Jaselská 2007/4, Přerov žádost na odkup pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov. Pozemek se nachází za 

domem, je součástí dvorního traktu, jediný možný přístup na tento pozemek je pouze přes vchod domu 

Jaselská 4 se kterým tvoří funkční celek. 

V současné době je pozemek využíván jako zahrádka. Žadatelé ve své žádosti uvádí, že by na 

uvedeném pozemku rádi vybudovali zázemí pro odpočinek obyvatelů domu Jaselská 4 a místo pro 

dětské využití.  

  

Cena v čase a místě obvyklá dle znaleckého posudku č. 35/17 Jiřího Pazdery činí 555 200,- Kč. Cena 

zjištěná činí 549 610,- Kč.  

  

S touto cenou byli spoluvlastníci seznámeni a dne 25.9.2017 požádali o projednání návrhu kupní ceny, 

kde navrhují kupní cenu ve výši 370 000,- Kč, t.j. 1 066,- Kč /m2. Výši kupní ceny odůvodňují tím, že 

společenství vlastníků bytového domu tvoří převážně osoby důchodového věku, které šetří každou 

korunu, aby si zabezpečili klidné staří, dále s ohledem na skutečnost, že dům v letošním roce prošel 

rekonstrukcí, na kterou bylo nutné si sjednat úvěr. Společenství k dnešnímu dni nemá dostatek 

finančních prostředků na účtu. Dále uvádí, že pozemek tvoří zázemí kolem domu, ke kterému si 

vytvořili osobní vztah, hodlají jej udržovat a odkoupit za navrženou cenu 370 000,- Kč. Tato varianta 

byla předložena k projednání Radě města Přerova, která doporučila Zastupitelstvu města Přerova 

realizovat převod za cenu v čase a místě obvyklou. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku p.č. 1231 v 

k.ú. Přerov za účelem vybudování zázemí domu č.p. 2007 Jaselská 4.  

 

 


