
Pořadové číslo:  16/3.2.3. 

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. 12 

v k.ú. Penčice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 12 zahrada o výměře 171 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví paní P*** B***, bytem *** za kupní cenu ve výši 45.000,- 

Kč - cena v místě a čase obvyklá, s tím, že pokud bude převod pozemku podléhat ke dni uzavření 

kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní cena 45.000,- Kč zahrnovat DPH v sazbě daně 

platné ke dni uzavření kupní smlouvy. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a paní P*** B*** bytem *** jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, nejpozději do 5 let od 

účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 15. jednání  dne 23.8.2018  neměla námitky k propachtování pozemku, ani k 

jeho převodu.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 48. zasedání dne 12.9.2018 schválila záměr pachtu pozemku p.č. 

12 v k.ú. Penčice a doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatného převodu tohoto pozemku.  

 

Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice neměl k převodu pozemku námitky. 



 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 103. schůzi dne 4.10.2018 schválila záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice z majetku města. Záměr byl zveřejněn na úřední desce 

ve lhůtě od 13.11. do 29.11.2020. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 12 zahrada o celkové výměře 171 m2 v k.ú. Penčice se nachází v ulici Ve Svahu v 

místní části Penčice v sousedství rodinného domu č.p. 130 na pozemku p.č. 7 v k.ú. Penčice. Pozemek 

je ve vlastnictví statutárního města Přerova a je vlastníky domu užíván na základě pachtovní smlouvy 

jako zahrádka u domu. Dle územního plánu se nachází v ploše vymezené pro plochy bydlení rodinné.  

Paní P*** B***, bytem *** je vlastníkem domu č.p. 130 na pozemku p.č. 7 v k.ú. Penčice. Pozemek 

p.č. 12 užívá na základě pachtovní smlouvy jako zahrádku. Pozemek prozatím paní B*** neodkoupila 

z finančních důvodů ačkoli o koupi zájem měla a má. Nyní se paní B*** obrátila na odbor správy 

majetku se žádostí o souhlas s uložením vodovodní přípojky, která bude z části vedena přes uvedený 

pozemek. Uložení přípojky v pozemku znamená částečné omezení pro vlastníka i uživatele pozemku, 

a proto bylo s paní B*** opětovně jednáno o převodu. Paní B***sdělila, že s ohledem na opravy 

domu potřebné finanční prostředky prozatím nemá k dispozici, ale o koupi pozemku do budoucna 

zájem má. Po vyčíslení předpokládaných nákladů na převod pozemku bylo dohodnuto, že bude 

orgánům města předloženo k projednání uzavření budoucí kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva 

bude uzavřena nejpozději do 5 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení kupní ceny, kterým byla cena pozemku 

stanovena takto: 

cena zjištěná ve výši 42.130,- Kč, tj. 246,40 Kč/m2, 

cena v místě a čase obvyklá 45.000,- Kč, tj. 263,20 Kč/m2 

Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.100,- Kč. 

Kupní cena bude tedy činit 45.000,- Kč s tím, že pokud bude převod pozemku podléhat ke dni 

uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní cena 45.000,- Kč zahrnovat DPH v sazbě 

daně platné ke dni uzavření kupní smlouvy. 

Žadatelka souhlasila s výší kupní ceny stanovené dle znaleckého posudku a úhradou nákladů 

spojených s převodem. Náklady za vyhotovení znaleckého posudku uhradí budoucí kupující do 20 dnů 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy.   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku zahrádky u 

rodinného domu v majetku žadatelky, který je a bude využíván jako zahrádka.  

 

 


