
Pořadové číslo:  19/3.3.1. 

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: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního 

práva. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, ze společného jmění manželů R*** Kuby, 

bytem ***, 750 02 Přerov a M*** K***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní 

cenu ve výši 400.000,-Kč. 

 

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k budově č.e. 608 rodinná 

rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, ze 

společného jmění manželů R*** K***, bytem ***8, 750 02 Přerov a M*** K***, bytem 

***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 400.000,-Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost Per rollam a doporučila, aby se město předkupního práva ke 

stavbě vzdalo. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku souhlasí se stanoviskem koordinační skupiny, aby se město předkupního práva 

vzdalo a rekreační chatu nevykupovalo. 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záležitost Per rollam a doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod nemovité věci (rekreační chaty) do majetku statutárního města Přerova a rozhodnout, že 

statutární město Přerov nevyužije předkupního práva. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 63. schůzi konané dne 26.5.2021 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci (rekreační chaty) 

do majetku statutárního města Přerova a rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije 

předkupního práva. 

 

Důvodová zpráva: 

Budova č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č. 2554/7 v 

k.ú. Přerov, se nachází v Přerově, v zahrádkářské kolonii pod nemocnicí. Rekreační chata je ve 

společném jmění manželů R*** K***, bytem *** 750 02 Přerov a M*** K***, bytem *** Přerov I-

Město, 750 02 Přerov. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Statutární město Přerov má dle ust. § 3056, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. jako vlastník pozemku, na 

němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, k takovéto 

stavbě předkupní právo. 

  

Magistrát města Přerova obdržel dne 5.5.2021 oznámení manželů R*** K***, bytem ***750 02 

Přerov a M*** K***, bytem *** Přerov I-Město, 750 02 Přerov o jejich záměru úplatného převodu 

rekreační chaty třetí osobě za cenu 400.000,- Kč, a s tím spojený dotaz, zda má statutární město 

Přerov, jakožto oprávněná osoba, zájem o využití svého předkupního práva v souladu s ust. § 3056, 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu nemovité 

věci – rekreační chaty do majetku statutárního města Přerova na základě využití předkupního 

práva.  

 

 


