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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 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

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

1370  v k.ú. Žeravice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1370 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. 

Žeravice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana V*** K*** bytem *** za kupní 

cenu 6.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 12. jednání dne 26.7.2019 neměla k převodu pozemku pod rekreační chatou 

jejímu novému vlastníkovi námitek. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice nemá námitky k převodu pozemku pod chatou. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 8. zasedání dne 7.8.2019  doporučila schválit záměr převodu 

pozemku p.č. 1370 v k.ú. Žeravice pod stavbou chaty.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku doporučuje převod pozemku pod stavbou chaty jejímu vlastníku schválit.  

 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova na 22. schůzi dne 5.9.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemku p.č. 1370 v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 9.9. do 

24.9.2019. 

Rada města Přerova na 30. schůzi dne 16.1.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1370 zastavěná plocha a nádvoří 24 m2 v k.ú. Žeravice je zastavěn rekreační chatou, 

která se nachází v lokalitě rekreačních chat Žalkovy v místní části Žeravice. Pozemek je majetku 

statutárního města Přerova, rekreační chata je ve vlastnictví pana V*** K***, bytem ***, který chatu 

nabyl do vlastnictví v červenci 2019.  

Původní vlastník chaty užíval pozemek pod chatou p.č. 1370 a pozemky p.č. 1369 a p.č. 1371 vše v 

k.ú. Žeravice na základě nájemní smlouvy a pan K*** požádal o převod pozemku p.č. 1370 pod 

stavbou chaty a nájem-pacht pozemků v okolí chaty (z finančních důvodů v současné době nemůže 

pozemky v okolí chaty odkoupit). 

Komisi pro majetkové záležitosti byl na 8. zasedání dne 7.8.2019 předložen ke schválení záměr pachtu 

pozemků p.č. 1369 a p.č. 1371 oba v k.ú. Žeravice. Tento záměr byl komicí schválen a následně 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 14.8. do 29.8. 2019. Pachtovní smlouva byla s panem K*** 

uzavřena dne 11.9.2019. Komise dále na 8. zasedání doporučila schválit záměr převodu pozemku p.č. 

1370 v k.ú. Žeravice pod stavbou chaty a Rada města Přerova na 22. schůzi dne 5.9.2019 tento záměr 

schválila. Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1370 v k.ú. Žeravice byl zveřejněn na úřední desce 

ve lhůtě od 9.9.2019 do 24.9.2019. 

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

znaleckého posudku ze dne 21.10.2019 vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve 

výši 6.720,- Kč, t.j. 280,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá stanovena ve výši 6.600,- Kč, t.j. 275,- 

Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 1.800,- Kč. Žadatel souhlasil s 

kupní cenou, úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a poplatku za návrh na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán převod pozemku pod chatou v chatové oblasti zvané 

Žalkovy v místní části Žeravice jejímu vlastníkovi.  

 

 


