
Pořadové číslo:  11/3.2.1. 

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 24.01.2020 

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Jaroslava Štěpánová, referentka 

Název návrhu: 

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

508/3   v k.ú.  Lověšice u Přerova.   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 508/3 orná půda o výměře 584 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

z vlastnictví statutárního města Přerova do SJM P***Š*** a P*** Š*** za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 93 440,- Kč, včetně DPH, tj. 160,- Kč/m2 

včetně DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.1.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.7.2019 schválila záměr převodu. 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce magistrátu města 

Přerova  od 16.7. do 31.7.2019 a od 15.1. do 30.1.2020. 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku doporučuje převod pozemku. 

Pro informaci uvádí, že část tohoto pozemku o výměře  326 m2 byla oddělena geometrickým plánem a 

převedena do vlastnictví fyzických osob v roce 2012. 

 

Výbor pro místní část Lověšice u Přerova 

Výbor pro místní část Lověšice  souhlasí s odprodejem žadateli.  

 



Koordinační skupina 

Koordinační skupina na  svém jednání  dne  14.6. 2019  neměla námitek k převodu pozemku žadateli.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém zasedání dne 26.6.2019 doporučila  Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 508/3 o celkové výměře 584 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova je situován po pravé straně na 

konci ulice Mírová v lokalitě tzv. „U sokolovny“ , v těsném sousedství seřadiště a nákladního nádraží 

ČD.  

  

Na odbor správy majetku se obrátil pan P*** Š*** se žádostí o odprodej pozemku p.č. 508/3 orná 

půda o výměře 584 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova za účelem zahrádkářské činnosti. Žadatel užívá 

předmětný pozemek na základě nájemní smlouvy uzavřené se StMPr nájemní smlouvu z r. 2012. 

Účelem nájmu je užívání pozemku k zahrádkářským účelům. 

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 5 584,- Kč uhradí žadatel a budou řešeny v 

ujednání kupní smlouvy. 

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatele o úplatný převod pozemku p.č. 508/3 v k.ú. 

Lověšice u Přerova.  

 

 


