
Pořadové číslo:  40/3.2.3 

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 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  podílu id. ½ 

pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci - podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 zahrada o výměře 

102 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví ***za cenu v čase 

a místě obvyklou 39 780, -Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č.1 

 

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

1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání vyslovila souhlas s převodem pozemku. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 14.3.2018 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova úplatného převodu pozemku dle návrhu usnesení. 

 

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova dne 19.4.2018 schválila záměr úplatného převodu předmětného podílu pozemku  

z vlastnictví statutárního města Přerova. 

  



Rada města Přerova dne 31.5.2018 usnesením č. 3888/93/7/2018 podala návrh  Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 3675 zahrada v k.ú. Přerov se nachází na nábřeží Dr.E. Beneše, za domem č.p. 2283 

postaveném na pozemku p.č. 3674 v obci Přerov I- Město (Dr.E. Beneše 11) a je ve spoluvlastnictví 

statutárního města Přerov a paní ***. Pozemek původně tvořil jeden funkční celek s domem č.p. 2283, 

kde žadatelka vlastní také byt. Při prohlášení vlastníka bytových jednotek nebyl prodán spolu s byty a 

domem, zůstal ve vlastnictví statutárního města Přerov. Vstup na pozemek je možný přes dům. 

  

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. zasedání dne 20.6.2011 usnesením č. 176/6/3/2011 schválilo 

úplatný převod pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov. Na základě usnesení zastupitelstva odkoupila paní 

***id. ½ pozemku. Druhou id. ½ měl odkoupit na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova ***, 

ten však od záměru odstoupil.  

  

Dne 12.2.2018 požádala o převod id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov paní *** která je 

spoluvlastnikem id. ½ pozemku. Žadatelka ve své žádosti uvádí, že pozemek udržuje na své náklady, 

provádí sečení trávy min. 6x ročně ve výši cca 2000,- Kč. Na základě této skutečnosti žádá o 

zohlednění těchto nákladů v kupní ceně. 

  

Administrativní cena pozemku vychází ze znaleckého posudku č. 2277/20/18 znalce *** a činí 39 

730,- Kč. Cena v čase a místě obvyklá za id. ½ byla stanovena ve výši 39 780,- Kč, t.j. 780,- Kč/m2. 

Záměr statutárního města Přerov byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 

24.4.2018 do 10.5.2018. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán úplatný převod id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. 

Přerov do vlastnictví žadatelky, která je spoluvlastníkem předmětného pozemku.  

 

 


