
Pořadové číslo:  15/8 

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:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost notářky s nabytím nemovité věci 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. souhlasí s vydáním majetku nepatrné hodnoty, který tvoří pouze spoluvlastnický podíl ve 

výši ½ na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na LV 1842 pro katastrální území 

Rousínov u Vyškova, a to pozemek p. č. 1300/14 – ostatní plocha, způsob využití silnice, o 

výměře 125 m2. 

 

2. schvaluje nabytí nemovitého majetku – spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité věci 

zapsané v katastru nemovitostí na LV 1842 pro katastrální území Rousínov u Vyškova, a to 

pozemek p. č. 1300/14 – ostatní plocha, způsob využití silnice, o výměře 125 m2, jako 

majetku nepatrné hodnoty po zemřelé B.P., do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

projednala danou záležitost na 44. schůzi konané dne 27.08.2020 a podává návrh schválit výše 

uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nabytí nemovité věci dle návrhu na usnesení. 

Po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch statutárního města Přerova bude 

jednáno s městem Rousínov o podmínkách převodu předmětné nemovité věci do jejich vlastnictví.  



Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov bylo notářkou Mgr. A.G., jako soudní komisařkou, požádáno o sdělení, zda 

jako vypravitel pohřbu statutární město Přerov souhlasí s vydáním majetku nepatrné hodnoty, který 

tvoří pouze spoluvlastnický podíl ve výši ½ na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na LV 

1842 pro katastrální území Rousínov u Vyškova, a to pozemek p. č. 1300/14 – ostatní plocha, způsob 

využití silnice, o výměře 125 m2, po zemřelé B.P., zemřelé …, posledně bytem  

Statutární město Přerov jako vypravitel pohřbu po udělení souhlasu s vydáním majetku nepatrné 

hodnoty nabude podíl na výše uvedeném pozemku ze zákona, a to na základě usnesení notářky o 

zastavení řízení o pozůstalosti. Vypravitel pohřbu neodpovídá za dluhy zůstavitelky. 

  

Město Rousínov ve své žádosti o dodatečné projednání dědictví po zemřelé B.P. ze dne 19.05.2020 

nabídlo odkoupení výše uvedeného pozemku, kdy bylo dále zjištěno, že město Rousínov nabízí za 

odkup pozemku pod komunikací částku 250 Kč za 1 m2. Celkově by tak cena za spoluvlastnický podíl 

ve výši ½ činila 15.625 Kč.  

 

 


