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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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1187 v k.ú.  Újezdec  u Přerova   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1187 orná půda o 

celkové výměře 1.215 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina na svém jednání dne 7.8.2020 žádost o úplatný převod projednala a konstatovala, 

že pozemek není dotčen žádným rozvojovým záměrem a neměla námitek k jeho převodu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 26.8.2020 po projednání variantního návrhu na usnesení (varianta I - 

doporučení RM schválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku, varianta II - doporučení RM schválit 

záměr StMPr a vyhlášení výběrového řízení na převod) doporučila RM podat návrh ZM neschválit 

záměr StMPr - úplatný převod pozemku z vlastnictví StMPr z důvodu, že není vhodné odprodávat 

ornou půdu.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 10.9.2020 podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný 

převod pozemku p.č. 1187 v k.ú. Újezdec u Př. z vlastnictví StMPr.  

 

Místní výbor Újezdec 



Místní výbor Újezdec neměl námitek k úplatnému převodu pozemku.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nemá k žádosti připomínek.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1187 orná půda o celkové výměře 1.215 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova se nachází na 

konci místní části Újezdec za ul. Větrná a v okolí jsou pozemky užívány jako pole, k zemědělským 

účelům. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

  

Na odbor správy majetku se obrátil pan V***Z***5 se žádostí o převod pozemku p.č. 1187 o celkové 

výměře 1.215 m2 v k.ú. Újezdec u Př. do svého vlastnictví. Pozemek má zájem užívat jako pole, k 

pěstování zeleniny a zemědělských účelům.  

  

V případě, že by byl schválen záměr StMPr - úplatný převod pozemku, případně vyhlášení 

výběrového řízení na převod pozemku, byla by kupní cena stanovena na základě znaleckého posudku 

za cenu v místě a čase obvyklou.  

  

Předloženým materiálem je řešeno neschválení záměru StMPr – úplatný převod pozemku p.č. 

1187 v k.ú. Újezdec u Př. z vlastnictví StMPr za účelem využití jako pole, k pěstování zeleniny.  

 

 


