
Pořadové číslo:  19/3.2.8. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 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 majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

1384 v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1384 zahrada o výměře 199 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví paní J*** M***é, bytem *** za kupní cenu ve výši 49.750,- 

Kč - cena v místě a čase obvyklá. Převod pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 1. jednání dne 25.1.2021, kdy k převodu pozemku 

neměla námitek. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice nemá k převodu pozemku námitek. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 22. zasedání dne 3.2.2021 doporučila Radě města Přerova záměr 

úplatného převodu pozemku dle návrhu usnesení schválit. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Převod pozemku doporučuje, jedná se o pozemek přístupný pouze přes pozemek s rekreační chatou 

žadatelky sousední pozemky byly v minulosti odprodány také vlastníkům přilehlých chat. Pro město je 

s ohledem na velikost a tvar nevyužitelný a bylo by problematické zajistit jeho řádnou údržbu (sečení).  

 



 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 57. schůzi dne 25.2.2021 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod p.č. 1384 v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 2.3. do 18.3.2021. 

Rada města Přerova na 62. schůzi dne 13.5.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1384 zahrada o výměře 199 m2 v k.ú. Žeravice se nachází v lokalitě rekreačních chat v 

okrajové části místní části Žeravice zvané Žalkovy. Uvedený pozemek navazuje na pozemky p.č. 1448 

a p.č. 1447 s rekreační chatou č.e. 69. Pozemek je volný, je v majetku statutárního města 

Přerova. Dle územního plánu se nachází v ploše vymezené územním plánem pro plochy RR - rekreace 

rodinná. Pozemkem nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. 

Paní *** J*** M***, bytem ***se na základě kupní smlouvy stala v květnu 2020 vlastníkem pozemku 

p.č. 1448, jehož součástí je rekreační chata č.e. 69 a pozemku p.č. 1448, který se nachází v okolí této 

chaty. Paní M*** požádala o koupi přilehlého pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice, který na pozemky v 

jejím vlastnictví navazuje. Paní M*** má záměr tento pozemek využívat k rekreaci. Přístup na tento 

pozemek je možný jen přes pozemky v jejím vlastnictví a sousední pozemky byly již v minulosti 

odprodány vlastníkům přilehlých rekreačních objektů. 

Záměr úplatného převodu pozemku 1384 v k.ú. Žeravice byl schválen na 57. schůzi Rady města 

Přerova dne 25.2.2021. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve lhůtě od 2.3. do 

18.3.2021. 

Žadatelka byla seznámena s výsledkem projednání záležitosti na schůzi Rady města Přerova a byly jí 

zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/19. Po obdržení těchto formulářů 

byl vyhotoven znalecký posudek pro stanovení ceny převáděného pozemku. Dle tohoto znaleckého 

posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná i cena v místě a čase obvyklá pozemku 

stanovena shodně ve výši 12.380,- Kč, t.j. 250,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého 

posudku uhradila žadatelka. Paní M*** souhlasila s kupní cenou ve výši celkem 49.750,- Kč a s 

úhradou nákladů spojených s vkladovým řízením. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku, který navazuje na 

pozemky s rekreační chatou ve vlastnictví žadatele a nachází se v okrajové části místní části 

Žeravice.  

 

 


