
Pořadové číslo:  16/3.3.3. 

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 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 nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

627/31 v k.ú. Předmostí – využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci- pozemku p.č.627/31 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. 

Předmostí z vlastnictví – SJM I***Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v 

čase a místě obvyklou ve výši 1.920,- Kč. Dodání (převod) pozemku není plněním, které je 

předmětem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, neboť prodávající nejsou plátci daně z přidané hodnoty. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala nabídku na 16. jednání dne 18.9.2020 a konstatovala, že pozemek p.č. 

627/31 je dotčen konstrukcí komunikace a doporučuje využít nabídky předkupního práva a převést do 

majetku statutárního města Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém jednání dne 7.10.2020 doporučila Radě města   schválit 

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci uvedené v návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 22.10.2020 schválila záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovitosti uvedené v návrhu usnesení. Rada města Přerova na své schůzi dne 

19.11.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci dle 

návrhu usnesení. 



 

 

Místní výbor 

Místní výbor Předmostí doporučuje využít nabídky předkupního práva. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje využít nabídky předkupního práva. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 627/31 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. Předmostí se nachází v Předmostí v ul. Žernava 

a je ve společném jmění manželů I*** 

Na základě opatření obecné povahy ze dne 4.11.2009, kterým se vydává územní plán nebo regulační 

plán, podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v katastru nemovitostí zapsáno statutární město Přerov, jako 

oprávněný z předkupního práva k pozemku p.č. 627/31 v k.ú. Předmostí. 

Manželé *** sdělili dne 11.9.2020 statutárnímu městu Přerov svůj záměr prodeje pozemku p.č. 627/31 

v k.ú. Předmostí. S ohledem na skutečnost, že na pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární 

město Přerov, učinili statutárnímu městu Přerov nabídku na využití předkupního práva a předložili 

také návrh kupní smlouvy, na základě které by měl být pozemek převeden do vlastnictví fyzické 

osoby. Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí statutární město Přerov. 

  

Důvodem projednání dispozice je nabídka úplatného převodu pozemku p.č. 627/31 v k.ú. 

Předmostí v ul. Žernava do majetku statutárního města Přerova v rámci využití předkupního 

práva.  

 

 


