
Pořadové číslo:  16/3.2.1. 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 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. 436 

v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 436 zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z 

majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů M*** Š***, bytem ***,  a K*** 

Š***, bytem ***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 28.400,- Kč (včetně DPH). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 8. jednání dne 22.5.2020 a neměla námitky k převodu 

pozemku žadateli. 

 

Místní výbor Kozlovice 

Místní výbor Kozlovice byl požádán o vyjádření – souhlasil. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod schválit, jelikož k pozemku není 

přístup a v okolí SMPr nevlastní žádné pozemky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 16. zasedání konaném dne 24.6.2020 doporučila Radě 

města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 436 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 41. schůzi dne 9.7.2020 schválila záměr statutárního města Přerova  - úplatný 

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  436 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 13.7.-29.7. 2020.  

Rada města Přerova na 49. schůzi konané dne 5.11.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 436 zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází v Přerově, místní 

části Kozlovice mezi zahradami soukromých vlastníků. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova. K pozemku není přístup a ani v okolí statutární město Přerov nevlastní žádné pozemky. 

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost pana M*** Š***, bytem ***  o odprodej pozemku p.č. 436 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova. Manželé Š*** jsou vlastníky sousedních navazujících pozemků p.č. 435 

zahrada a p.č. 434 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 146, rod. dům. Předmětný 

pozemek navazuje na pozemky v jejich vlastnictví a tvoří prodloužení jejich zahrady, v současné době 

je dle sdělení pana Š*** neudržován. 

  

Po schválení záměru převodu pozemku byli žadatelé informováni o dalším postupu, byly jim zaslány 

formuláře - souhlas s úhradou nákladů, souhlas se zpracováním osobních údajů a zproštění 

mlčenlivosti a bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku. 

  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. C*** H*** byla cena obvyklá stanovena ve výši 

400 Kč/m2, tedy ve výši 28.400,- Kč (včetně DPH). 

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 

bude hrazen nabyvateli. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku z důvodu 

obdržení žádosti o odkup od vlastníků sousedních pozemků.  

 

 


