
Pořadové číslo:  18/4.2.2. 

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 01.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Navrhovatel:   Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města Přerova 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

2617/2 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2617/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. 

Přerov, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P*** K***, bytem *** za kupní cenu 

v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.300,- Kč. Dodání pozemku je 

osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní 

užívání pozemku za období od 15. 7. 2020 do doby právních účinků vkladu práva dle této kupní 

smlouvy ve výši 23,- Kč/m2/rok. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 14. jednání dne 21. 8. 2020 a neměla námitky k převodu 

pozemku žadateli. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod schválit, jelikož se jedná o pozemek 

pod stavbou ve vlastnictví žadatele. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Vzhledem ke zrušení zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 16.09.2020 z důvodu opatřeních 

souvisejících s Covid-19, nebylo komisí projednáno. 

 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova na 47. schůzi dne 1.10.2020 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 2617/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu od 5.10. do 21.10.2020. 

Rada města Přerova na 59. schůzi konané dne 25.3. 2021 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemku p.č. 2617/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov, 

dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2617/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov se nachází v Přerově    

v zahrádkářské kolonii v blízkosti řeky Bečvy pod areálem nemocnice. Pozemek je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, je zastavěn stavbou č.e. 779 rod. rekreace ve vlastnictví Ing. P*** K***. 

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost Ing. P*** K*** o odprodej pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. 

Přerov. Ing. K*** je vlastníkem stavby č.e. 779 rod. rekreace, která se na předmětném pozemku 

nachází a zároveň je vlastníkem sousedního navazujícího pozemku p.č. 2617/1 zahrada o výměře      

639 m2.  

  

Rada města Přerova na 47. schůzi dne 1.10.2020 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 2617/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova. 

  

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 2617/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. 

Přerov byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 5. 10. do 21. 10. 2020.  

  

Po schválení záměru převodu pozemku byl žadatel informován o dalším postupu a byly mu zaslány 

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

mlčenlivosti a bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku. 

  

Dle znaleckého posudku č. 2021/5 ze dne 27. 1. 2021, vyhotoveného znalcem Ing. C*** H***, byla 

cena stanovena částkou 18.270,- Kč, tj. 630,- Kč/m2, po zaokrouhlení 18.300,- Kč.  

Pro účely posouzení, zda bude předmětný pozemek předmětem zákona o DPH - žadatel uvedl, že na 

stavbě rekreační chaty, která tvoří s pozemkem p.č. 2617/2 v k.ú. Přerov funkční celek, nebyly 

prováděny žádné změny ani rekonstrukce. 

  

Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2617/2 za období 

od 15. 7. 2020 do doby právních účinků vkladu práva dle této kupní smlouvy ve výši 23,- Kč/m2/rok    

v souladu s Vnitřním předpisem 12/2017.  

  

Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 3.500,- Kč a správní poplatek za vklad smlouvy 

do katastru nemovitostí hradí kupující. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod nemovité věci - pozemku p.č. 

2617/2 v k.ú. Přerov z důvodu obdržení žádosti o odkup od vlastníka stavby nacházející se na 

pozemku.  

 

 


