
Pořadové číslo:  16/3.2.2. 

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 30.11.2020 

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 nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  

p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha, geometrickým plánem č. 7161-

33/2020 označena jako díl „a“ o výměře 81 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví ***za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

145.800,- Kč. Převod pozemku je osvobozen od daně z přidané hodnoty z důvodu tvorby funkčního 

celku se stavbou občanského vybavení č.p. 182, příslušnou k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4394/3 v k.ú. Přerov a která splňuje časový test ve smyslu ust. § 56 odst. 3 a 4 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne  14.6. 2019  neměla námitky k převodu předmětné části 

pozemku vlastníkovi přilehlé budovy. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém zasedání dne 26.6.2019 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu dle návrhu na usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.7. 2019 schválila záměr statutárního města Přerova – převod 

nemovitosti uvedené v návrhu usnesení. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu 

města Přerova v době od 16.7.do 31.7.2019 a následně v době 14.9. do 30.9.2020. 



Rada města Přerova na své schůzi dne 19.11.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod nemovité věci dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4394/1 ostatní plocha o celkové výměře 86.792 m2 v k.ú. Přerov tvoří veřejné 

prostranství mezi ulicemi Kopaniny, U výstaviště, Seifertova a Mikuláškova. Pozemek je ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

Na odbor správy majetku se obrátila paní *** žádostí o odprodej části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha 

o výměře cca 80 m2 za účelem přístupu do přilehlé nemovitosti.  

Žadatelka je vlastníkem pozemku p.č. 4394/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 873 m2, jehož součástí 

je stavba, občanská vybavenost č.p. 182. Ve své žádosti uvedla, že část požadovaného pozemku byla 

již v minulosti upravena tak, aby sloužila jako přístup do její nemovité věci a je takto stále užívána. 

Po schválení záměru v Radě města Přerova byl pro realizaci prodeje za účelem oddělení požadované 

části pozemku vyhotoven společností GEOKAM Přerov s.r.o. geometrický plán č. 7161/-33/2020.  

Cena obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č. 31/20 zpracovaným J.P.  dne 29.9.2020 a činí 

145.800,-Kč bez DPH. Převod pozemku je osvobozen od daně z přidané hodnoty. 

  

Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu včetně poplatku za vklad 

práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.  

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatelky o úplatný převod části pozemku p.č. 4394/1 

v k.ú. Přerov.  

 

 


