
Pořadové číslo:  13/3.2.6. 

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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 998 orná půda o výměře cca 64 m2 a pozemku p.č. 1001 orná 

půda o výměře 29 m2 oba v k.ú. Žeravice. z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů ***M*** S*** a ***. M*** S***, bytem *** za kupní cenu ve výši 26.000,- Kč včetně 

DPH 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 19. jednání dne 15.11.2019 projednala žádost o odprodej předmětných 

pozemků a k převodu neměla námitky.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku konstatuje, že pozemky jsou oploceny a jsou součástí zahrady rodinného domu 

žadatelů. K převodu pozemků není námitek. V současné době jsou užívány na základě pachtovní 

smlouvy.  

 

Místní výbor Žeravice: 

MV Žeravice souhlasí s převodem pozemků žadatelům.  

 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 13. zasedání dne 15.1.2020 doporučila Radě města Přerova záměr 

úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení schválit. 

 

Rada města Přerova:: 

Rada města Přerova schválila záměr úplatného převodu předmětných pozemků z majetku města na 31. 

schůzi dne 30.1.2020. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 3.2. do 18.2.2020.  Rada města 

Přerova na 37. schůzi dne 14.5.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod pozemků za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 998 orná půda o výměře cca 64 m2 a p.č. 1001 orná půda o výměře 29 m2 oba v k.ú. 

Žeravice jsou součástí oplocené zahrady rodinného domu č.p. 239 na ulici Čekyňská v místní části 

Žeravice. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Uvedené pozemky byly v minulosti součástí dnes již nefunkčního mlýnského náhonu, který byl 

zatrubněn a slouží k odvádění dešťových vod (je součástí kanalizace). Kanalizace v místní části 

Žeravice je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Dle vyjádření společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerova a.s. nejsou pozemky p.č. 998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice dotčeny 

vedením kanalizace. 

Manželé ***. M*** a ***. M*** S***, bytem *** jsou vlastníky pozemků p.č. 988/2 se stavbou 

nového rodinného domu č.p. 239, pozemku p.č. 988/3 se stavbou garáže a pozemku p.č. 988/1, který 

tvoří zahradu. Na tuto zahrada navazují pozemky p.č. 998 a p.č. 1001, které byly minulým vlastníkem 

oploceny a tvoří tak součást zahrady u uvedeného rodinného domu. Manželé S*** užívají tyto 

pozemky na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne 1.8.2017. Uvedení uživatelé pozemků v majetku 

města mají zájem o konečné majetkoprávní dořešení vztahu k užívaným pozemkům a požádali o 

odprodej pozemků.  

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

znaleckého posudku ze dne 20.4.2020 vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 

3.210,- Kč včetně DPH, t.j. 34,50 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá stanovena ve výši 26.000,- Kč 

včetně DPH, t.j. 279,60 Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 3.500,- Kč. 

Žadatelé souhlasili 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 k projednání převod pozemků, které jsou součástí 

oplocené zahrady s rodinným domem na ulici Čekyňská v místní části Žeravice.  

 

 


