
Pořadové číslo:  33/3.2.9. 

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 nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

1000 a p.č. 1002 oba  v k.ú. Žeravice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1000 zahrada o výměře 63 m2 a p.č. 1002 zahrada o 

výměře 15 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů V*** K***, bytem *** a M*** K***, bytem *** za kupní cenu 18.000,- Kč, tj. 

230,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 

1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

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: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost převodu předmětných pozemků na 14. a 18. jednání, kdy k 

majetkoprávnímu dořešení vztahu k užívaným pozemkům formou pachtu či převodu neměla námitek. 

 

 



Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice si pro své vyjádření k převodu pozemků vyžádal stanovisko vlastníka 

kanalizace. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. zaslala kladné vyjádření k převodu 

pozemků za zahradami domů v ul. Čekyňská a následně místní výbor sdělil, že nemá k námitky k 

převodu či nájmu užívaných pozemků. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry projednala záležitost na 30. zasedání dne 24.5.2017, kdy doporučila Radě města 

Přerova schválit mimo jiné záměry statutárního města Přerova - převody pozemků v rozsahu dle 

návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova na 71. schůzi dne 8.6.2017. Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.6. do 29.6.2017. 

Rada města Přerova na 80. schůzi konané dne 2.11.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod předmětných pozemků a uzavření kupní smlouvy dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 1000 zahrada o výměře 63 m2 a p.č. 1002 zahrada o výměře 15 m2 oba v k.ú. Žeravice 

se nachází za zahradou rodinných domů na ulici Čekyňská v místní části Žeravice. Pozemky jsou ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

Uvedené pozemky byly v minulosti součástí dnes již nefunkčního mlýnského náhonu, který byl 

zatrubněn a slouží k odvádění dešťových vod (je součástí kanalizace). Kanalizace v místní části 

Žeravice je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s.  

  

Manželé V***K***, bytem *** a M*** K***, bytem *** jsou vlastníky pozemků p.č. 1008 se 

stavbou nového rodinného domu č.p. 243 a pozemku p.č. 1009, který tvoří zahradu. Na tuto zahradu 

navazují pozemky p.č. 1000 a p.č. 1002, které byly minulým vlastníkem pozemku oploceny a tvoří se 

zahradou jeden celek. 

Uvedení uživatelé pozemků v majetku města mají zájem o majetkoprávní dořešení vztahu k užívaným 

pozemkům. Vztah k užívanému pozemku do doby převodu je řešen pachtem, kdy pachtovní smlouva 

byla uzavřena dne 23.7.2017. 

Záměr převodu pozemků byl schválen na 71. schůzi Rady města Přerova dne 8.6.2017 a byl zveřejněn 

na úřední desce ve lhůtě od 13.6.2017 do 29.6.2017. Po schválení záměru převodu pozemku byli 

žadatelé informováni o dalším postupu a byly jim zaslány formuláře - souhlas s úhradou nákladů a 

čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s Vnitřním předpisem 7/09 v platném znění). Žadatelé 

formuláře doručilli koncem července 2017. Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na 

stanovení kupní ceny. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem byla cena zjištěná stanovena 

částkou 2.690,- Kč, t.j. 34,49 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá stanovena částkou 18.000,- Kč, tj. 

230,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.420,- Kč. Žadatelé souhlasili s kupní 

cenou ve výši 18.000,- Kč a úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a vkladové řízení. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převodu pozemků, které jsou součástí 

oplocené zahrady za rodinným domem na ulici Čekyňská v místní části Žeravice do majetku 

uživatelů, vlastníků tohoto rodinného domu.  

 

 


