
Pořadové číslo:  6/3.3.1. 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4667/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, označený 

dle geometrického plánu č. 6658-70/2018 jako díl „a“ o výměře 52 m2 ze společného jmění manželů 

P*** K*** Ing. P***K***do vlastnictví statuárního města Přerova za kupní cenu dle znaleckého 

posudku, cena v místě a čase obvyklá ve výši 75 000,- Kč, tj. 1442,30 Kč/m2 za předpokladu 

finančního krytí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 21.3.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod  dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 21.1.2016  schválila záměr StMPr - úplatný převod části 

pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Komise pro projednávání záměrů 

Komise pro záměry na svém zasedání dne 20.1.2016  doporučila Radě města Přerova  podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části 

pozemku p.č. 4667/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 50 m2  do majetku statuárního města 

Přerova. 

 

 

 



Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 18.12.2015 nedoporučila převod částí pozemku p.č. 5114 a 

p.č. 4667/3 v k.ú. Přerov z majetku StMPr a navrhla jednat s žadateli o převodu  části pozemku p.č. 

4667/1, zast. plocha a nádvoří , zbořeniště o výměře cca 50 m2 do majetku StMPr z důvodu  

narovnání uliční čáry. 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nemá finanční prostředky ve svém rozpočtu pro rok 2019. Z toho důvodu 

požádal o rozpočtové opatření. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky eviduje žádost odboru správy majetku a komunálních služeb o rozpočtové opatření 

– posílení rozpočtu o 75 000 Kč – k výše uvedenému účelu. Tento požadavek je předložen ke 

schválení Zastupitelstvu města Přerova v rámci předlohy Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5114, ost. plocha o celkové výměře 1087 m2, pozemek p.č. 4667/3 ost. plocha o celkové 

výměře 18 m2 a pozemek p.č. 4667/1 zast. plocha a nádvoří zbořeniště, vše v k.ú. Přerov se nachází v 

ulici Osmek směrem k parkovišti u parku Michalov.  

  

Na odbor správy majetku se obrátili se svou žádostí v roce 2015 manželé H*** a Ing. M*** K***o 

převod dvou části pozemku p.č. 5114, ost. plocha, o výměře cca 44 m2 a pozemku p.č. 4667/3, ost. 

plocha , o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov za účelem užívání zahrady jako souvislého oploceného celku. 

Žadatelé byli v té době vlastníky sousedních pozemků p.č. 4667/1, zast. plocha a nádvoří, p.č. 4667/2 

,zast. plocha a nádvoří a p.č. 4668/3, zahrada, vše v k.ú. Přerov.  

Tato dispozice byla projednána v roce 2016 v Zastupitelstvu města Přerova, které neschválilo záměr 

převodu částí pozemků p.č. 5114 a p.č. 4667/3 z majetku StMPr. S výsledkem projednání byli manželé 

K*** písemně seznámeni a byli osloveni s nabídkou výkupu části pozemku p.č. 4667/1 o výměře cca 

50 m2 za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku. Náklady spojené s 

převodem části pozemku p.č. 4667/1 (vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a 

vkladové řízení) uhradí statutární město Přerov. 

  

  

Na tuto nabídku reagovali manželé K*** až v roce 2018 dopisem, ve kterém sdělili, že na základě 

darovací smlouvy z r. 2018 se vlastníkem pozemků p.č. 4667/1 zast. pl. a nádvoří, 4667/2, zast.pl. a 

nádvoří a p.č. 4668/3 zahrada, vše v k.ú. Přerov se stali manželé P***K***k a Ing. P***K***9. 

Manželé K***souhlasili s nabídkou výkupu části pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov z jejich 

vlastnictví do vlastnictví StMPr za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 75 000,- Kč 

Náklady za vyhotovení geometrického plánu č. 6658-70/2018 činí 4 500,- Kč a náklady za vyhotovení 

znaleckého posudku vypracovaného Ing. Ctiborem Hoškem činí 3 630,- Kč. 

  

  

  

Předloženým materiálem je řešen převod části pozemku p.č. 4667/1, kterým dojde k vyřešení 

narovnání uliční čáry.  

 

 


