
Pořadové číslo:  12/3.2.2. 

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 16.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

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 - pozemku p.č. 549 

v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 549 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku K*** C*** *** za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 5 000,- Kč, 

tj. 327,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 549 v k.ú. Kozlovice u Přerova žadateli M***P*** 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 26.7.2019 neměla námitky k převodu pozemku žadatelce. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém zasedání dne 11.9.2019  projednávala úplatný převod ve 

variantním řešení a doporučila Radě města Přerova   schválit variantu I.  

 

VARIANTA I:  

1. schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č.  549 zast. plocha a 

nádvoří  o výměře 14 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova žadatelce 

 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku  p.č.  549 zast. plocha a nádvoří  o výměře 14 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova žadateli  



VARIANTA II: 

1. schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č.  549 zast. plocha a 

nádvoří  o výměře 14 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova žadateli  

 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku  p.č.  549 zast. plocha a nádvoří  o výměře 14 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova 

žadatelce  

 

VARIANTA III: 

  

schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č.  549 zast. plocha a nádvoří  

o výměře 14 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova a vyhlášení  výběrového  řízení na prodej nemovité věci 

za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 

úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovských listech a 

internetových stránkách StMPr. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 250,- 

Kč (bez DPH, které bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH) 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.9.2019 schválila záměr převodu žadatelce. 

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

Přerova ve dnech od 1.10. do 16.10.2019 a ve dnech od 7.2. do 22.2.2020. 

 

Výbor pro místní část Kozlovice 

Výbor pro místní část Kozlovice u Přerova  souhlasí s převodem pozemku žadatelce. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod pozemku žadatelce.   

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 549 zast. plocha a nádvoří o celkové výměře 14 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova se 

nachází na konci ulice Za školou v místní části Kozlovice.  

  

Na odbor správy majetku se v měsíci červenci obrátila paní K*** C***se žádostí o odprodej pozemku 

p.č. 549 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Kozlovice u Přerova. Jako důvod ve své žádosti uvedla, že jejich 

rodinný dům je v řadové zástavbě, je úzký a nemá možnost převézt na zahradu kola nebo stavební 

materiál, pouze přes obytnou část domu. Také hodlá na tomto pozemku vybudovat přístřešek pro již 

zmíněné věci a pro auto.  

Vzhledem k tomu, že na předmětný pozemek je uzavřena nájemní smlouva mezi StMPr a J***N***, 

byl nájemce vyzván písemně odborem MAJ , zda má zájem o odprodej pozemku p.č. 549 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova. Dle jeho písemného sdělení, nemá zájem a souhlasí s odprodejem. Nájem s ním 

byl ukončen dohodou ke dni 29.2.2020. 

Na odbor správy majetku se v měsíci srpnu obrátil M***P***se žádostí o nájem pozemku p.č. 549 

zast. plocha a nádvoří v k.ú. Kozlovice u Přerova za účelem uskladnění zahradního nářadí s tím, že 

jeho soused p. N*** nemá zájem předmětný pozemek dále užívat. Dále uvedl, že v případě možnosti 

odprodeje tohoto pozemku má markantní zájem. 

  



Vzhledem k tomu, že Rada města Přerova na své schůzi dne 26.9.2019 schválila záměr převodu 

žadatelce a nepodala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu žadateli, je nutné 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova návrh na neschválení záměru.  

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1900,- Kč uhradí žadatelka a budou řešeny v 

ujednání kupní smlouvy. 

  

Předloženým materiálem jsou řešeny žádosti žadatelů o úplatný převod pozemku p.č. 549 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova.  

 

 


