
Pořadové číslo:  13/3.3.6. 

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 

Mgr. Bc. Dagmar Šneidrová, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 

5176/50  a p.č. 5207/79 oba v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků 

p.č. 5176/50 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2 a p.č. 5207/79 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 500 m2 oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví J***S*** bytem 

***k id.1/8, M*** S***, bytem ***, k id 1/8, J*** S***, ***k id. 3/4 do vlastnictví 

statutárního města Přerova za cenu v čase a místě obvyklou 248 950,-Kč. 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 

  

219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva)  

240 633,7 * - 249,0 240 384,7 

3639 

  

530 Komunální služby a 

územní rozvoj j. n.  

  

4 892,8 * + 249,0 5 141,8 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 4.10. 2019  konstatovala, že se jedná o shodný případ jako u 

pozemku, který byl v majetku p. Hlaváče abyl městem vykoupen. Jedná se o pozemky  pod účelovou 

komunikací, která je užívána obyvateli přilehlých domů a garáží. 

 

Komise pro záměry 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 30.1.2020 schválila záměr statutárního města Přerov - úplatný 

převod nemovitých věcí do majetku dle návrhu usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal    o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. Převedeny budou zdroje rezervy na 

nerozpočtované výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 5176/50 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2 a p.č. 5207/79 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 500 m2 oba v k.ú. Přerov se nachází na ul. Kabelíkova. Pozemky jsou 

ve spoluvlastnictví J*** S***, M***S*** a J*** S***, kteří učinili statutárnímu městu Přerov 

nabídku úplatného převodu.  

  

Spoluvlastníci ve své žádosti uvádějí, že pozemky slouží jako veřejné prostranství, zeleň a část místní 

komunikace, příjezd k bytovým domům, trafostanici a garážím na Kabelíkové ul.v Přerově. 

Spoluvlastníci v souvislosti s převodem uvedených pozemků navázali kontakt s vlastníky bytových 

domů a garáží, avšak se svou nabídkou na převod neuspěli. Na základě této skutečnosti předložili 

nabídku statutárnímu městu Přerov na převod předmětných pozemků do majetku statutárního města 

Přerov. 

Cena pozemků dle znaleckého posudku č. 05/20 vypracovaného znalcem *** činí 248 950,- Kč ( t.j. 

366,- Kč/m2). 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předložena k rozhodnutí nabídka výkupu pozemků p.č. 5176/50 

a p.č. 5207/79 v k.ú. Přerov sloužících jako veřejné prostranství a místní komunikace od jejich 

spoluvlastníků.  

 

 


