
Pořadové číslo:  5/6.2.7. 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku 

p.č. 539 v k.ú. Penčičky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 539 trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 

327-58/2018 označené jako pozemek p.č. 539/2 trvalý travní porost o výměře 453 m2 v k.ú. Penčičky 

z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů  M*** F***, *** bytem *** a 

A*** F***, bytem *** za kupní cenu ve výši 90.000,- Kč, t.j. 198,70 Kč/m2 - cena v místě a čase 

obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 12. jednání  dne 22.6.2018  neměla námitky k převodu předmětné části 

pozemku.  

 

 

Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice neměl k převodu části pozemku připomínky.  

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 48. zasedání dne 12.9.2018 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

 

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své 103. schůzi dne 4.10.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod části pozemku p.č. 539 v k.ú. Penčičky v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 9.10. do 24.10.2018 a opakovaně od 26.3 do 10.4.2019. Rada 

města Přerova na 13. schůzi dne 4.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod části pozemku v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že pozemek není dotčen žádným známým 

záměrem města a převod vlastníku sousední nemovitosti doporučuje. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 539 trvalý travní porost o celkové výměře 6524 m2 v k.ú. Penčičky se nachází v okolí 

rekreačních chat v chatové oblasti v Penčičkách. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova 

a dle územního plánu se nachází v ploše vymezené pro plochy rekreace rodinné.  

Manželé  M*** F*** bytem *** a  A*** F***, bytem *** se 3. května.2018 stali spoluvlastníky 

pozemku p.č. 547 se stavbou č.e. 25 rodinná rekreace, pozemků p.č. 548 a p.č. 549 vše v k.ú. 

Penčičky. Manželé F*** požádali o převod části pozemku p.č. 539 navazující na jejich pozemky. 

Pozemky v okolí chaty se nachází v prudkém svahu a požadovaná část pozemku je z větší části 

rovinatá a je lépe využitelná pro rekreaci (umístění zahradního nábytku atp). Část požadovaného 

pozemku o výměře cca 130 m2 je již žadateli užívána.  

Záměr úplatného převodu předmětné části pozemku schválila Rada města Přerova na své 103. schůzi 

dne 4.10.2018. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 9.10. do 24.10.2018 a opakovaně od 

26.3. do 10.4.2019. 

Manželé F***,  následně předložili geometrický plán, kterým byla z pozemku p.č. 539 oddělena část 

označená novým p.č. 539/2 o výměře 453 m2, která bude předmětem převodu do jejich vlastnictví. 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny převáděného pozemku. Dle tohoto 

znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 70.990,- Kč, tj 

156,70 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 90.000,- Kč, tj. 198,70,- Kč/m2. 

Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 3.630,- Kč. 

Manželé F***i souhlasili s výší kupní ceny a úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého posudku. 

Dále souhlasili s úhradou za bezesmluvního užívání užívané části pozemku p.č. 539 od data nabytí 

vlastnického práva, t.j. 3.5.2018 do doby právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 

539/2 v k.ú. Penčičky, která je součástí ujednání kupní smlouvy a bude činit 3,- Kč/m2/rok. Úhradu za 

bezesmluvní užívání pozemku za toto období a v uvedené výši schválila Rada města Přerova na 13. 

schůzi dne 4.4.2019 současně s projednáním záležitosti úplatného převodu části pozemku p.č. 539/1 v 

k.ú. Penčičky. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku navazující 

na pozemek s rekreační chatou v majetku žadatelů nacházející se v chatové oblasti Penčičky.  

 

 


