
Pořadové číslo:  3/3.1.3. 

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 29.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 611 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 611 zahrada o výměře 

244 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 15.11.2018 usnesením č. 30/2/7/2018 podala návrh ZM 

neschválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku a schválila záměr StMPr - pacht pozemku.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na jednání dne 14.9.2018 nedoporučila odprodej pozemku přímo žadateli a 

doporučila oslovit vlastníky navazujícího domu č.p. 2346, Č. Drahlovského 13 a v případě jejich 

zájmu pozemek odprodat.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 611 zahrada o celkové výměře 244 m2 je situován za bytovým domem č.p. 2346, Č. 

Drahlovského 13 a je oplocen.  

  



Na odbor správy majetku se obrátil pan J*** S*** se žádostí o odprodej pozemku p.č. 611 do svého 

vlastnictví. Důvod své koupě nesdělil.  

  

Na základě rozhodnutí koordinační skupiny bylo osloveno Společenství vlastníků bytových jednotek 

domu Čapky Drahlovského 2346 v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Č. Drahlovského 2346/13, IČ 

25911236 (dále SVBJ) s nabídkou na odprodej předmětného pozemku do jejich vlastnictví.  

  

Předseda výboru sdělil, že zahrada je užívána vlastníky bytových jednotek domu, hlavně dětmi, že 

pozemek udržují v provozu schopném stavu (sečení trávy, stříhání keřů, opravy a nátěry oplocení a 

plotů..). SVBJ má veliký zájem zahradu odkoupit, ale že v současné době dokončují projektovovou 

dokumentaci na zateplení domu, s realizací na jaře 2019, což si vyžádá vysoké finanční náklady. 

Vzhledem k tomu, že momentálně nedisponují dostatečnými finančními prostředky na odkup 

pozemku, souhlasí s uzavřením pachtu na užívání pozemku s možností budoucího odkoupení.  

  

Výše pachtovného bude dle vnitřního předpisu č. 12/2017 činit 3,-Kč/m2/rok, tj. 732,-Kč/rok. Pacht 

bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem pachtu bude využití pozemku 

jako okrasná zahrada. 

  

Na základě výše uvedených skutečností je nutné záměr StMPr - úplatný převod pozemku z vlastnictví 

StMPr dle žádosti pana S*** neschválit.  

  

Předloženým materiálem je řešeno užívání pozemku p.č. 611 v k.ú. Přerov za účelem jako 

okrasná zahrada Společenstvím vlastníků bytových jednotek Č. Drahlovského 13.  

 

 


