
Pořadové číslo:  19/3.2.9. 

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 –pozemků p.č. 876, 

p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 876 zahrada o výměře 63 m2 a p.č. 877 zahrada o výměře 23 

m2 oba v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní B***K***, bytem 

***za kupní cenu ve výši 24.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání předmětu převodu je 

osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za 

bezesmluvní užívání pozemků za období od 30.12.2013 do data právních účinků vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí a to ve výši 120,- Kč/rok za období od 30.12.2013 do 14.6.2017 ve výši 

86,- Kč/rok za období od 15.6.2017 do data právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí ve výši 258,- Kč/rok. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost převodu předmětných pozemků na 14. a 18. jednání, kdy k 

majetkoprávnímu dořešení vztahu k užívaným pozemkům neměla námitek. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice si pro své vyjádření k převodu pozemků vyžádal stanovisko vlastníka 

kanalizace. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. zaslala kladné vyjádření k převodu 

pozemků za zahradami domů v ul. Čekyňská a následně místní výbor sdělil, že nemá k námitky k 

převodu či nájmu užívaných pozemků. 

 

 

 



Komise pro záměry: 

Komise pro záměry projednala záležitost na 30. zasedání dne 24.5.2017, kdy doporučila Radě města 

Přerova schválit záměry statutárního města Přerova - převody a nájmy pozemků v rozsahu dle návrhu 

usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 71. schůzi dne 8.6.2017 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.6. do 

29.6.2017 a opakovaně od 20.4. do 6.5.2021. 

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: 

Pozemky p.č. 876 zahrada o výměře 63 m2 a p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2 oba v k.ú. Žeravice se 

nachází za zahradou rodinného domu na ulici Čekyňská v místní části Žeravice. Uvedené pozemky 

byly v minulosti součástí dnes již nefunkčního mlýnského náhonu, který byl zatrubněn a slouží k 

odvádění dešťových vod (je součástí kanalizace). Kanalizace v místní části Žeravice je ve vlastnictví 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Uvedené pozemky jsou v majetku statutárního města 

Přerova. 

Paní B*** K***, bytem *** je na základě darovací smlouvy s právními účinky vkladu k 30.12.2013 

vlastníkem pozemku p.č. 864 se stavbou rodinného domu č.p. 79, pozemku p.č. 866, jehož součástí je 

stavba bez čp/če a pozemků p.č. 865 a p.č. 867, které tvoří zahradu. Na tuto zahradu navazují pozemky 

p.č. 876 a p.č. 877, které byly v minulosti oploceny a tvoří se zahradou jeden celek.  

Paní K*** v roce 2017 požádala o majetkoprávní dořešení vztahu k užívaným pozemkům. Rada města 

Přerova na 71. schůzi dne 8.6.2021 schválila záměr pachtu předmětných pozemků a záměr převodu 

předmětných pozemků žadatelce. Oba záměry byly zveřejněny na úřední desce magistrátu od 13.6. do 

29.6.2017. Uzavření pachtovní smlouvy schválila Rada města Přerova na 73. schůzi dne 13.7.2017. 

Součástí pachtovních smluv bylo ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků od 30.12.2013, 

kdy se paní K*** stala vlastníkem RD a pozemků a tedy užívá i propachtované pozemky. 

Paní K*** byly zaslány stejnopisy pachtovní smlouvy k podpisu a sdělení o schváleném záměru 

převodu pozemků a patřičné formuláře k podpisu. Paní K*** na dopis nereagovala a následně sdělila, 

že pachtovní smlouvu neuzavře a posune oplocení pozemku na svoji vlastnickou hranici. Důvodem 

tohoto kroku byl nesouhlas s předpokládanou kupní cenou, odhadovanou z realizovaných převodů v 

lokalitě cca 280,- Kč/m2. 

V loňském roce paní K*** sdělila, že by o koupi pozemků měla zájem a doložila podepsané formuláře 

– souhlas s úhradou nákladů, četné prohlášení, zproštění mlčenlivosti. Paní K*** požádala o 

přehodnocení odhadované kupní ceny s odůvodněním, že pozemek tvoří navážka bývalého mlýnského 

náhonu. Paní K*** bylo sděleno, že dle zákona o obcích převádí město pozemky za cenu v místě a 

čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, která zohledňuje veškeré okolnosti - stav, situování, 

využití atd. pozemku, kdy odchylka od této ceny musí být zdůvodněna např. veřejným zájmem. Paní 

K*** tedy počátkem r. 2021 zadala vyhotovení znaleckého posudku u znalce *** Odbor správy 

majetku poskytl znalci podklady pro zpracování posudku a paní K*** sdělila veškeré informace 

týkající se stavu pozemku. Dle znaleckého posudku ze dne 6.4.2021 byla cena zjištěná stanovena u 

obou pozemků shodně ve výši 333,59 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá u obou pozemků ve výši 

287,- Kč/m2, tj. celkem 24.600,- Kč. Paní K*** náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku 

uhradila a posudek předložila odboru správy majetku s tím, že souhlasí s převodem za cenu 24.600,- - 

cena v místě a čase obvyklá. Bezdůvodné obohacení z titulu bezesmluvního užívání pozemků bude 

součástí ujednání kupní smlouvy a to za období od 30.12.2013 tj. od data vlastnictví RD do 14.6.2017 

ve výši 1,- Kč/m2/rok (celkem 86,- Kč/rok) a od 15.6.2017 (datum platnosti nového Vnitřního 

předpisu 12/17) do data nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemkům ve výši 3,- 



Kč/m2/rok (celkem 258,- Kč/rok). 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků, které jsou součástí 

oplocené zahrady za rodinným domem ve vlastnictví žadatele na ulici Čekyňská v místní části 

Žeravice.  

 

 


