
Pořadové číslo:  41/3.3.8. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

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 - částí 

pozemků p.č. 182, p.č. 183 a p.č. 184 vše v k.ú. Henčlov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 182 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 

m2, dle geometrického plánu č. 379-4/2016 označené novým p.č. 28/6 z majetku pana J*** 

G***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 11.000,- Kč – 

cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku 183 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 dle 

geometrického plánu č. 379-4/2016 označené novým p.č. 28/5 ze spoluvlastnictví manželů 

*** L*** a J*** V***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve 

výši 21.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 

č. 2. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 184 zastavěná plocha a nádvoří, dle 

geometrického plánu č. 379-4/2016 označené novým p.č. 28/4 o výměře 14 m2 v k.ú. 

Henčlov z vlastnictví pana *** Z***V***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova 



za kupní cenu ve výši 7.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve 

znění dle přílohy č. 3. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

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

1., 2. a 3. 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: 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry projednala záležitost na 38. zasedání dne 20.12.2017, kdy doporučila Radě města 

Přerova záměr úplatného převodu částí pozemků dle návrhu usnesení do majetku města schválit.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 83. schůzi dne 11.1.2018 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod uvedených částí pozemků do majetku města.  

Rada města Přerova na 97. schůzi dne 12.7.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod částí pozemků p.č. 182 a p.č. 183 oba v k.ú. Henčlov do majetku města v rozsahu a za 

podmínek dle bodu 1. a bodu 2. návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na 98. schůzi dne 9.8.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku p.č. 184 v k.ú. Henčlov do majetku města v rozsahu a za podmínek dle 

bodu 3. návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Z důvodu špatného stavu dlážděného chodníku podél areálu MŠ Henčlov inicioval Místní výbor 

Henčlov jeho opravu. Při přípravě podkladů pro realizaci opravy bylo odborem správy majetku 

zjištěno, že část chodníku je umístěna na pozemcích v majetku jiných subjektů. Jedná se o pozemky 

p.č. 181, p.č. 182, p.č. 183 a p.č. 184 vše v k.ú. Henčlov.  

Rada města Přerova na 83. schůzi dne 11.1.2018 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod částí pozemků p.č. 181, p.č. 182, p.č. 183 a p.č. 184 všechny v k.ú. Henčlov do majetku města.  

Byl vyhotoven znalecký posudek na stanovení ceny pozemků pro jednání o výkupu. Dle tohoto 

znaleckého posudku vyhotoveného znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem byla stanovena cena 

zjištěná u všech pozemků částkou 455,84 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá částkou 500,- Kč/m2.  

Vlastníci uvedených pozemků byli osloveni ve věci prodeje částí svých pozemků pod chodníkem. 

Vlastník pozemku p.č. 181 pan B*** nesouhlasil s prodejem dotčené části pozemku a žádal nájem 

(tato záležitost je projednávána samostatně). Vlastník pozemku p.č. 182 zastavěná plocha a nádvoří o 

celkové výměře 817 m2 v k.ú. Henčlov pan J***G***, bytem ***a spoluvlastníci pozemku p.č. 183 

zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 695 m2 v k.ú. Henčlov manželé *** L*** a J*** V***, 

bytem *** souhlasili s převodem částí pozemků za kupní cenu 500,- Kč/m2 – cena v místě a čase 

obvyklá. Uzavření kupní smlouvy s panem G*** a s manž. V*** projednala Rada města Přerova na 

své 97. schůzi dne 12.7.2018, kdy podala návrh Zastupitelstvu města Přerova úplatné převody těchto 

pozemků schválit a uzavřít kupní smlouvy.  

Protože je k pozemku p.č. st. 182 zapsáno v katastru nemovitostí věcné břemeno bytu a věcné 

břemeno spoluužívání, kdy oprávněný z věcného břemene již zemřel, je součástí ujednání kupní 

smlouvy s panem G*** zrušení tohoto věcného břemene. Statutární město Přerov tedy nabude 

pozemek bez jakéhokoli omezení.  



U pozemku p.č. 184 došlo v mezičase k úmrtí jednoho ze spoluvlastníků a proto bylo nutno počkat do 

ukončení dědického řízení. V červnu 2018 byl nový vlastník pozemku pan *** Z***k V***, bytem 

*** osloven s nabídkou výkupu části pozemku pod chodníkem. Pan V***sdělil, že s převodem 

předmětné části pozemku za kupní cenu 500,- Kč/m2 – cena v místě a čase obvyklá souhlasí.  

Finanční prostředky pro výkup předmětných částí pozemků jsou nyní v rozpočtu odboru správy 

majetku rezervovány.  

  

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

nachází pod částí chodníku podél areálu mateřské školy v Henčlově do majetku města.  

 

 


