
Pořadové číslo:  39/3.6.2 

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 14.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost notářky s nabytím nemovité věci 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje nabytí nemovitého majetku - spoluvlastnických podílů id. 1/6 pozemku p.č. 2704 orná 

půda, p.č. 2705 trvalý travní porost, p.č. 2706 orná půda vše v k.ú. Vážany u Uherského Hradiště, id 

1/6 pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr p.č. 234/1, p.č. 234/2, a p.č. 

1582/75 vše v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště, jako majetku nepatné hodnoty po zemřelém B*** 

M*** posledně bytem, Přerov ***, do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne5.4.2018 usnesením č. 3724/89/7/2018 podalal návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit  nabytí nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje, že na uvedený majetek je  vyznačen 

exekuční příkaz pro  zůstavitele k  nevypořádaným dluhům.  

 

 

Odbor sociálních věcí a školství  

Odbor sociálních věcí a školství souhlasí s předkládaným návrhem na usnesení.  Není povinností 

vypravitele pohřbu vyslovit souhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty, neboť vypravitel pohřbu má 

vždy právo odmítnout nabytí movitých či nemovitých věcí, které pro něj mohou znamenat pouze 

nechtěnou zátěž. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel žádost notářsky Mgr. Alexandry Geroldové se 

sídlem Dr. Skaláka 3, Přerov I-Město ve věci vydání nepatrného majetku vedeného na zůstavitele 

B***M***, který vlastnil ke dni úmrtí 12.12. 2017 nemovitosti v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště 

a k.ú. Vážany u Uherského Hradiště uvedené v návrhu usnesení. Statutární město Přerov vypravovalo 

sociální pohřeb, kde celkové náklady na vypravení pohřbu činily 6 394,- Kč. Notářka žádá město 

Přerov jakožto vypravitele pohřbu o vyslovení souhlasu s vydáním majetku nepatrné hodnoty, kterým 

jsou spoluvlastnické podíly id. 1/6 pozemků p.č. 2704 orná půda, p.č. 2705 trvalý travní porost, p.č. 

2706 orná půda vše v k.ú. Vážany u Uherského Hradiště, id 1/6 pozemků ve zjednodušené evidenci 

původ pozemkový katastr p.č. 234/1, p.č. 234/2, a p.č. 1582/75 vše v k.ú. Ořechov u Uherského 

Hradiště. 

  

Schválením změny vnitřního předpisu č. 4/2011 - Organizačního řádu Magistrátu města Přerova 

Radou města Přerova dne 4.2.2016 (s účinností od 1.4.2016) bylo do kompetencí oddělení sociálních 

věcí a zdravotnictví v rámci samostatné působnosti doplněno písm. h) v odst. 7.2.2. v tom smyslu, že 

oddělení je oprávněno vyslovovat souhlas či nesouhlas s nabytím majetku bez hodnoty nebo jen 

nepatrné hodnoty podle ust. 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 

znění pozdějších předpisů; pod toto oprávnění však nelze zahrnout vyslovení souhlasu či nesouhlasu s 

nabytím nemovité věci, byť nepatrné hodnoty. Takové právní jednání by bylo v rozporu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a tudíž neplatné. 

  

Z důvodu, že se v daném případě jedná o dispozici s nemovitou věcí, byť nepatrné hodnoty, je 

schválení či neschválení tohoto právního jednání předkládáno k projednání zastupitelstvu města, a to v 

souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, podle kterého je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce rozhodovat o nabytí a převodu 

hmotných nemovitých věcí. 

  

Vyslovením souhlasu s vydáním nepatrného majetku nebude StMPr zodpovídat za dluhy zůstavitele.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání nabídka pozůstalosti po zemřelém 

B*** M***. Jedná se spoluvlastnické podíly na nemovitém majetku v k.ú. Ořechov u Uherského 

Hradiště a v k.ú. Vážany u Uherského Hradiště.  

 

 


