
Pořadové číslo:  34/3.3.2. 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

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 Přerova -   pozemků 

p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 47/24, části p.č. st. 67 a části p.č. 33/2 vše  

v k.ú. Vinary u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/19 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Vinary 

u Přerova z vlastnictví paní R*** M*** do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 

88.800, - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi paní R***M***, jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 

1. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí prodávající prokáže 

budoucímu kupujícímu, že předmět převodu není zatížen žádným věcným břemenem, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/26 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova z vlastnictví pana L***M*** do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 

48.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi panem L*** M***, jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 

2. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí prodávající prokáže 

budoucímu kupujícímu, že předmět převodu není zatížen žádným věcným břemenem, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 



Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

3. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/23 ostatní plocha o výměře 60 m2 a pozemku p.č. 

47/30 ostatní plocha o výměře 61 m2 oba v k.ú. Vinary u Přerova ze společného jmění 

manželů ***Z*** a E*** D*** do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 96.800, 

- cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy mezi manželi ***. Z*** a E*** 

D***, jako prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 

3. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

4. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/24 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova z vlastnictví pana *** K*** B*** do majetku statutárního města Přerova za kupní 

cenu 38.400,- Kč cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy mezi panem *** 

K*** B***, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle 

přílohy č. 4. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

5. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. st. 67 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 

23 m2 a části pozemku p.č. 33/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 oba v k.ú. Vinary u 

Přerova ze společného jmění manželů O*** a D*** R*** za kupní cenu 800,- Kč/m2 cena v 

místě a čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi manželi O*** a D*** R***, jako 

budoucími prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle 

přílohy č. 5. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení geometrického plánu 

na oddělení převáděných částí pozemků potvrzeného katastrálním úřadem budoucímu 

kupujícímu, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

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

1., 2., 3., 4. a 5. 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 na 20. jednání, kdy doporučila vykoupit pozemky před 

rodinnými domy v ulici U Zahradnictví v místní části Vinary. 

 

 

 



Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 34. zasedání dne 27.9.2017 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatné převody předmětných pozemků do majetku statutárního 

města Přerova.  

 

Místní výbor Vinary: 

Místní výbor Vinary dal podnět na majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených chodníkem v ulici 

U Zahradnictví z důvodu záměru místní části chodník rekonstruovat.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb má v rozpočtu odboru na r. 2017 vyčleněny finanční 

prostředky na výkup uvedených pozemků. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 81. schůzi konané dne 23.11.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemků do majetku města dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/27, p.č. 47/29, p.č. 47/28, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 47/24, 

části p.č. st. 67 a části p.č. 33/2 vše v k.ú. Vinary u Přerova se nachází v ulici U Zahradnictví v místní 

části Vinary a jsou součástí veřejného prostranství před rodinnými domy (zeleň, chodník i součást 

místní komunikace). Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob a je k nim zapsáno 

předkupní právo pro statutární město Přerov.  

Z důvodu špatného stavu chodníku v ul. U Zahradnictví inicioval Místní výbor Vinary jeho 

rekonstrukci s využitím finančních prostředků této místní části. Vzhledem k tomu, že části uvedeného 

chodníku se nachází na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, odbor správy majetku jednal s 

vlastníky dotčených pozemků o majetkoprávním vypořádání. Na základě znaleckého posudku byla 

stanovena cena obvyklá u všech pozemků ve výši 800,- Kč/m2, kdy tato cena zohledňuje m.j. i 

provedené úpravy vstupů a vjezdů k domům. V rozpočtu odboru správy majetku na rok 2017 byly 

vyčleněny potřebné finanční prostředky na realizaci výkupu pozemků. Odbor správy majetku obdržel 

akceptaci nabídky na výkup od vlastníků pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, spoluvlatníků pozemku p.č. 

47/29, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 47/24, p.č. st. 67 a p.č. 33/2 vše v k.ú. Vinary u Přerova. Vlastníci 

pozemku p.č. 47/27 v k.ú. Vinary u Přerova a spoluvlastníci pozemků p.č. 47/29 a p.č. 47/28 se 

prozatím k nabídce výslovně nevyjádřil a bude s nimi dále o nabídce jednáno.  

U pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26 oba v k.ú. Vinary u Přerova musí vlastníci před realizací převodu 

pozemků zrušit věcné břemeno užívání pro osobu, což přislíbili. U pozemků p.č. st. 67 a p.č. 33/2 oba 

v k.ú. Vinary u Přerova bude vykupována pouze část, kdy pro převod bude nutno vyhotovit 

geometrický plán.  

Z uvedených důvodů je u těchto pozemků navrhováno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 

kdy kupní smlouvy budou uzavřeny až po provedení výmazu věcného břemene užívání, zástavního 

práva a práva zcizení, respektive po vyhotovení geometrického plánu.  

  

Pro informaci uvádíme, že chodník se dále nachází na pozemcích p.č. 47/32 ostatní plocha o výměře 

14 m2, který je dle údajů vedených v katastru nemovitostí ve vlastnictví paní J*** Ž***a p.č. 47/31 

ostatní plocha o výměře 30 m2, který je dle údajů vedených v katastru nemovitostí ve vlastnictví pana 

D*** A*** kdy na obou listech vlastnictví je poznámka, že vlastník je nedostatečně identifikovatelný 

a údaje jsou předány do evidence ÚZSVM. Odbor správy majetku zjistil, že oba vlastníci již nežijí a v 

současné době se dohledávají podklady směřující k doplnění údajů o obou vlastnících na list 

vlastnictví a následné projednání dědictví. Poté bude možno kontaktovat nové vlastníky ve věci 

výkupu pozemků.  



Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemků, které se 

nachází pod chodníkem v ulici U Zahradnictví v místní části Vinary do majetku města.  
 

 


