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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 27.01.2020 

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 

Marie Doušková, referentka 

Název návrhu: 

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  pozemku  p.č. 1144/2   v 

k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku 

p.č. 1144/2 ostatní plocha neplodná, označenou geometrickým plánem č. 558-21/2019 

vyhotoveného firmou Geokam s.r.o. Přerov jako nově vzniklý pozemek p.č.1144/10 ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 316 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou do 

vlastnictví D***G***za kupní cenu 37 920,- Kč. 

 

2 schvaluje převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku 

p.č. 1144/2 ostatní plocha neplodná, označenou geometrickým plánem č. 558-21/2019 

vyhotoveného firmou Geokam s.r.o. Přerov jako nově vzniklý pozemek p.č.1144/9 ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 59 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou do vlastnictví 

M*** a Z*** N*** za kupní cenu 7 080,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina konstatovala, že pozemky se nachází mimo  správní obvod Magistrátu města 

Přerova.  Z tohoto důvodu své stanovisko  k převodu nesdělila. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry  doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod části pozemku p.č. 1144/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou dle návrhu usnesení. 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.9.2019 schválila záměr statutárního města Přerov - úplatný 

převod části pozemku p.č. 1144/2  v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Záměr  převést část 

pozemku p.č. 1144/2 ostatní plocha v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou byl zveřejněn na úřední 

desce Magistrátu města Přerova od 1.10 do 16.10.2019. 

Dne 16.1.2020 Rada města Přerova doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit převod 

nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1144/2 ostatní plocha se nachází v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou ve vlastnictví 

statutárního města Přerov se nachází v lokalitě zahrádkové osady v obci Veselíčko. Součástí 

převáděného pozemku je nelesní porost, který je rovněž předmětem převodu a je oceněn. 

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost D*** G*** o převod části pozemku p.č. 1144/2 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

  

Na základě místního šetření a vytyčení hranice pozemku bylo zjištěno, že část tohoto pozemku je 

zaplocena, užívána vlastníkem pozemku p.č. 1144/3 manžely Z*** a M***N***i a vlastníkem 

pozemku p.č. 1144/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou D*** G***. Manželé N*** a D*** 

G*** souhlasí s převodem pozemku do jejich vlastnictví. Za tímto účelem udělil Stavební úřad Lipník 

nad Bečvou souhlas s dělením. Po vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku je uvedená 

dispozice předložena k projednání orgánům obce. 

  

Cena pozemku vychází ze znaleckého posudku znalce JUDr. V***D***, kdy cena administrativní u 

nově vzniklého pozemku p.č. 1140/10 činí 10 090,- Kč a cena v čase a místě obvyklá činí 37 920,- Kč, 

t.j. 120,- Kč/m2. Cena administrativní u nově vzniklého pozemku p.č. 1144/9 činí 5 580,-Kč a cena v 

čase a místě obvyklá činí 7 080,-Kč. Bezesmluvní užívání pozemku bude řešeno samostatně. 

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k 

pozemku p.č. 1144/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.  
  

.  

 

 


