
Pořadové číslo:  3/3.2.2. 

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 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 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

2614/6 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2614/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů O*** D*** a L***D*** za 

kupní cenu ve výši 8.300,- Kč a uzavření kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.9.2018 podala návrh ZM schválit úplatný převod dle návrhu 

na usnesení.   

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.4.2018 schválila záměr StMPr - úplatný převod pozemku. 

 

 

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 24.4. do 10.5.2018 a od 12.11. do 

27.11.2018. 

 

 

Komise pro záměry  

Komise pro záměry na svém zasedání dne 4.4.2018 podala návrh Radě města Přerova schválit záměr 

StMPr - úplatný převod pozemku. 

 

Koordinační skupina 



Koordinační skupina na svém jednání dne 23.2.2018 neměla k převodu pozemku námitek. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2614/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú Přerov je situován v zahrádkářské 

lokalitě po levém břehu řeky Bečvy podél cyklostezky směrem na obec Kozlovice a je ve vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

  

Pozemek p.č. 2614/6 zast. plocha nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

chatky č.e. 614 užívali na základě nájemní smlouvy ze dne 18.10.2015 sourozenci M***J*** a T*** 

B***. Stavba je ve spoluvlastnictví paní J*** a pana B***. Nájemní smlouva byla s uživateli 

skončena ke dni 30.9.2018. 

  

Vzhledem k tomu, že spoluvlastníci mají zájem chatku prodat třetí osobě, požádali budoucí vlastníci 

stavby chatky (manželé D*** o odprodej pozemku p.č. 2614/6 do svého vlastnictví. V případě, že 

bude převod pozemku pod stavbou chatky v ZM schválen, podají původní vlastníci chatky návrh na 

vklad do KN na převod vlastnictví chatky do vlastnictví manželů D*** Manželé D*** budou poté 

vlastníky stavby chatky a i pozemku pod stavbou.  

  

Dle znaleckého posudku ze dne 10.8.2018 činí kupní cena v místě a čase obvyklá 8.300,- Kč, tj. 518,- 

Kč/m2. 

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činily 2.700,-Kč a budou žadatelem uhrazeny. 

  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov pod 

stavbou chatky z vlastnictví StMPr.  

 

 


