
Pořadové číslo:  12/3.2.7. 

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 17.04.2020 

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. 

236/4 v k.ú. Henčlov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 236/4 orná půda o výměře 120 m2 v k.ú. Henčlov z majetku 

statutárního města Přerova do majetku paní O*** V***, bytem *** za kupní cenu ve výši 40.000,- 

Kč, t.j. 333,33 Kč/m2. Součástí kupní smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku 

za období od 18.9.2016 - do doby právních účinků vkladu práva dle kupní smlouvy ve výši 1,- 

Kč/m2/rok (za období od 18.9.2016 do 14.7.2017) a ve výši 3,- Kč/m2/rok (za období od 15.7.2017 

do právních účinků vkladu). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost o odprodej pozemku p.č. 236/4  v k.ú. Henčlov  na 15. jednání 

dne 20.9.2019, kdy k převodu pozemku žadatelce neměla námitek. 

 

Místní výbor Henčlov: 

Místní výbor Henčlov souhlasil s odprodejem pozemku žadatelce. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku doporučuje schválit záměr převodu pozemku stávající uživatelce. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 11. zasedání dne 13.11.2019 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu pozemku dle návrhu usnesení. 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 27. schůzi dne 28.11.2019 schválila záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod pozemku z majetku města. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 3.12. do 

18.12.2019. Rada města Přerova na 33. schůzi dne 5.3.2020 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod pozemku za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 236/4 orná půda o celkové výměře 120 m2 v k.ú. Henčlov majetku statutárního města 

Přerova se nachází v ulici Hliník v místní části Henčlov. Pozemek byl v minulosti oplocen a je užíván 

vlastníky sousedního rodinného domu č.p. 36 jako zahrada. 

Vlastník pozemku p.č. 239/29 v k.ú. Henčlov, jehož součástí je stavba č.p. 36 rodinný dům příslušná k 

části obce Přerov VIII – Henčlov a pozemku p.č. 239/2 zahrada v k.ú. Henčlov paní O*** V***, 

bytem *** se obrátila na statutární město Přerov se žádostí o odprodej pozemku p.č. 236/4 v k.ú. 

Henčlov. Paní V***zjistila, že uvedený pozemek, který je oplocen a užíván ve funkčním celku s jejím 

rodinným domem, je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Uvedený pozemek užívali již její 

rodiče jako zahradu u domu a paní V*** má zájem pozemek užívat nadále a dořešit majetkoprávní 

vztah k užívanému pozemku.  

Rada města Přerova na 27. schůzi dne 28.11.2019 schválila záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod pozemku z majetku města. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 3.12. do 

18.12.2019. 

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

znaleckého posudku ze dne 19.1.2020 vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 

42.040,- Kč, t.j. 350,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá stanovena ve výši 40.000,- Kč, t.j. 333,33 

Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 2.100,- Kč. Žadatelka souhlasila s 

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

vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

Součástí kupní smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku za období od 18.9.2016 

- do doby právních účinků vkladu práva dle kupní smlouvy ve výši 1,- Kč/m2/rok (za období od 

18.9.2016 do 14.7.2017) a ve výši 3,- Kč/m2/rok (za období od 15.7.2017 do právních účinků vkladu). 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku na ulici 

Hliník v místní části Henčlov, který je oplocen a je užíván jako zahrada u rodinného domu 

žadatelky.  

 

 


