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Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Marcela Poláková, referent 

Název návrhu: 

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

1438 v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1438 ostatní plocha o výměře 346 m2 v k.ú. Žeravice z 

majetku statutárního města Přerova do majetku paní E***V*** za kupní cenu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 93.400,- Kč 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost převodu pozemku na 14. jednání dne 3.8.2017, kdy k 

převodu pozemku neměla námitek. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 33. jednání dne 6.9.2017 doporučila Radě města Přerova záměr úplatného 

převodu pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice z majetku města schválit. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice nemá k převodu pozemku námitek. 

 

Odbor správy majetku: 

Odbor správy majetku převod pozemku doporučuje, neboť pozemek tvoří jeden funkční celek s chatou 

a vlastníci sousedních rekreačních chat pozemky v okolí svých chat také vlastní. 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 77. schůzi dne 21.9.2017 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 26.9. 

do 11.10.2017 a opětovně ve lhůtě od 9.10. do 24.10.2018. Rada města Přerova na 3. schůzi dne 

29.11.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 1438 v 

k.ú. Žeravice za podmínek dle návrhu usnesení 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1438 ostatní plocha o výměře 346 m2 v k.ú. Žeravice se v lokalitě rekreačních chat v 

okrajové části místní části Žeravice zvané Žalkovy. Uvedený pozemek se nachází v okolí rekreační 

chaty č.e. 62 na pozemku p.č. 1439 v k.ú. Žeravice. Pozemek je volný, je v majetku statutárního města 

Přerova. Dle územního plánu se nachází v ploše vymezené územním plánem pro plochy RR - rekreace 

rodinná. Pozemkem nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. 

  

Paní E***V*** se na základě kupní smlouvy stala v červnu 2017 vlastníkem pozemku p.č. 1439, 

jehož součástí je rekreační chata č.e. 62 a požádala o koupi přilehlého pozemku p.č. 1438 v k.ú. 

Žeravice. Přístup k chatě je možný jen přes tento pozemek. Minulý vlastník rekreační chaty pozemek 

udržoval a vysázel zde okrasné dřeviny. Paní V*** hodlá pozemek využívat k rekreaci. 

  

Záměr úplatného převodu předmětného pozemku byl schválen na 77. schůzi Rady města Přerova dne 

21.9.2017. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 26.9. do 11.10.2017 a opětovně ve lhůtě 

od 9.10. do 24.10.2018. 

Po schválení záměru převodu pozemku byla žadatelka informována o dalším postupu a byly jí zaslány 

formuláře - souhlas s úhradou nákladů a čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s Vnitřním 

předpisem 7/09 v platném znění). Žadatelka formulář doručila osobně v listopadu 2017. S ohledem na 

avizovanou novelizaci oceňovací vyhlášky bylo vyhotovení znaleckého posudku zadáno až počátkem 

roku 2018.  

Dle znaleckého posudku ze dne 10.5.2018 vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem byla cena 

zjištěná stanovena částkou 58.190,- Kč, tj. 168,18 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá stanovena 

částkou 93.420,- Kč, tj. 270,- Kč/m2 (včetně DPH). Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 

3.630,- Kč.  

Byl zpracován návrh kupní smlouvy, který byl žadatelce zaslán k odsouhlasení, kdy paní V***znění 

smlouvy odsouhlasila až v měsíci říjnu 2018. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku, který se nachází v 

okrajové části místní části Žeravice kolem rekreační chaty ve vlastnictví žadatelky.  

 

 


