
Pořadové číslo:  14/3.2.7. 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 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. 14 

v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 14 

ostatní plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do výlučného 

vlastnictví pana P*** B***, bytem *** za kupní cenu ve výši 18.000,- Kč včetně DPH - cena v místě 

a čase obvyklá 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 20. jednání dne 29.11.2019 neměla k převodu pozemku námitky. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku převod doporučuje, pozemek navazuje na budovu na p.č. 102 v k.ú. Čekyně v 

majetku žadatele a vytvoří s ní jeden funkční celek.  

 

Místní výbor Čekyně: 

Místní výbor Čekyně nemá k prodeji pozemku žadateli námitky. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 36. schůzi dne 30.4.2020 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně z  majetku statutárního města Přerova. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 5.5. do 21.5.2020. Rada města Přerova na 42. schůzi dne 6.8.2020 podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku dle návrhu usnesení. 



 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 14 ostatní plocha o celkové výměře 49 m2 v k.ú. Čekyně se nachází za budovou 

restaurace na pozemku p.č. 102 v k.ú. Čekyně v ulici Zámecká v místní části Čekyně. Pozemek je 

volný, nevyužívaný, je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Dle územního plánu se pozemek 

nachází v lokalitách vymezených pro stávající plochy S - smíšené obytné. 

  

Pan P*** B***, bytem *** je vlastníkem pozemku p.č. 102 v k.ú. Čekyně, jehož součástí je stavba 

občanského vybavení č.p. 7 příslušná k části obce Přerov VII-Čekyně. Pan B*** se obrátil na odbor 

správy majetku se žádostí o koupi pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně za účelem vybudování, resp. úpravy 

dvora a připojení pozemku ke své nemovitosti. 

V době podání žádosti byla v katastru nemovitostí na pozemku p.č. 14 evidována stavba bez čp/če. Na 

základě místního šetření provedeného v prosinci 2020 bylo zjištěno, že ve skutečnosti se na pozemku 

nenachází žádná stavba, ani její zbytky. Proto odbor správy majetku zajistil potřebné doklady pro 

výmaz této stavby z katastru nemovitostí. Bylo zjištěno, že uvedená stavba byla odstraněna již v r. 

1993 na základě rozhodnutí Stavebního úřadu. Výmaz stavby z katastru nemovitostí byl proveden 

14.4.2020 a záměr převodu pozemku byl předložen k projednání na schůzi Rady města Přerova dne 

30.4.2020. Rada města Přerova tento záměr schválila a byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 5.5. 

do 21.5.2020. 

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

znaleckého posudku ze dne 22.6.2020 vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 

16.470,- Kč včetně DPH, t.j. cca 336,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá stanovena ve výši 

18.000,- Kč včetně DPH, t.j. cca 367,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku 

činily 2.200,- Kč. Žadatel souhlasil 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 převod pozemku za budovou restaurace v ulici 

Zámecká v místní části Čekyně .  

 

 


