
Pořadové číslo:  18/4.2.4. 

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 06.04.2021 

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

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. ½ 

pozemku p.č. 1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. ½ 

pozemku p.č.1300/14 ost. plocha o výměře 125 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví Města 

Rousínov, se sídlem Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov, IČ 00292281, za cenu v čase a místě 

obvyklou ve výši 6.250,- Kč. Dodání pozemku není plněním, které je předmětem daně z přidané 

hodnoty. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání v prosinci 2020 doporučila úplatný převod nemovitosti uvedené 

v návrhu usnesení. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti projednala žádost dne 6.1.2021 a doporučila schválit záměr 

úplatného převodu. 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 15.1.2021 schválila záměr úplatného převodu. Záměr úplatného 

převodu byl zveřejněn na úřední desce magistrátu města Přerova v době od 29.1 do 17.2. 2021. Rada 

města Přerova na své schůzi dne 25.3.2021 podala návrh zastupitelstvu města Přerova schválit návrh 

usnesení v předloženém znění. 

 



Odbor správy majetku  a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit převod pozemku dle návrhu 

usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1300/14 ost. plocha o celkové výměře 125 m2 se nachází v k.ú. Rousínov u Vyškova a 

je ve spoluvlastnictví statutárního města Přerova - podíl - id. ½ a P.F. - podíl id. ½. Pozemek je 

součástí veřejného prostranství a na jeho části je umístěna komunikace. 

Statutární město Přerov tuto id. ½ získalo do majetku na základě usnesení Zastupitelstva města 

Přerova ze dne 19.10.2020 jako majetek nepatrné hodnoty po zemřelé B.P. a to z titulu vypravitele 

pohřbu. 

Město Rousínov požádalo statutární město Přerov o úplatný převod spoluvlastnického podílu 

statutárního města Přerova - id.½ pozemku p.č. 1300/14 ost. plocha z důvodu, že se jedná o veřejné 

prostranství. 

Na základě znaleckého posudku č. 1706-06/20321, vypracovaného znalcem Ing. D.K. činí cena v čase 

a místě obvyklá – kupní 100,- Kč/m2. Za id. ½ pozemku p.č. 1300/14 činí kupní cena 6.250,- Kč. 

  

Důvodem projednání dispozice je úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 

města id. ½ pozemku p.č. 1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova.  

 

 


