
Pořadové číslo:  20/4.2.6. 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 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. 

3443/28 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 3443/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana ***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 9.500,- 

Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od DPH. Součástí ujednání kupní smlouvy je i 

jednorázová úhrada za užívání pozemku bez právního důvodu za dobu tří let před účinností kupní 

smlouvy do dne, který bude předcházet dni, ve kterém nastanou právní účinky vkladu vlastnického 

práva k předmětu převodu ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí, ve výši 855,- Kč/rok (tj. 

45,- Kč/m2/rok). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek pod stavbou ve vlastnictví fyzické osoby, která má být 

nabyvatelem, a podnět k dořešení tohoto majetkoprávního vztahu vzešel od SMPr, nebyl záměr 

převodu v koordinační skupině projednáván. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

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

pod stavbou ve vlastnictví fyzické osoby, která má být nabyvatelem. 

 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na 21. zasedání dne 6.1.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov z 

majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 55. schůzi konané dne 27.1.2021 schválila záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 3443/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 29.1. do 14.2.2021 a opětovně od 22.6 do 8.7.2021. 

Rada města Přerova na 66. schůzi konané dne 15.7. 2021 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemku p.č. 3443/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov, dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 3443/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov se nachází v Přerově 

na ulici Dluhonská v areálu řadových garáží. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova, je 

zastavěn stavbou bez čp/če, garáž ve vlastnictví pana ***, bytem *** Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

  

Magistrát města Přerova při místním šetření zjistil, že k pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov není 

evidována žádná smlouva, která by řešila užívání tohoto pozemku. Vlastník stavby garáže bez čp/če 

pan *** byl tedy osloven a byl mu nabídnut v rámci dořešení majetkoprávního vztahu odkup 

předmětného pozemku.  

Rada města Přerova na své 55. schůzi konané dne 27.1.2021 schválila záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 3443/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

  

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 3443/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 29.1. do 

14.2.2021 a a opětovně od 22.6 do 8.7.2021. 

  

Po schválení záměru převodu pozemku byl žadatel informován o dalším postupu a bylo zadáno 

vyhotovení znaleckého posudku. 

  

Dle znaleckého posudku č. 2021/7 ze dne 5.2.2021, vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem, 

byla cena stanovena částkou 9.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2. 

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

stavba garáže, která tvoří s pozemkem p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov funkční celek, byla postavena kolem 

roku 1980, nebyla v průběhu let nijak rekonstruována a není využívána k podnikání. 

  

Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 3443/28 za období 

3 roky zpětně do doby právních účinků vkladu práva dle této kupní smlouvy ve výši 45,- Kč/m2/rok v 

souladu s Vnitřním předpisem 12/2017.  

  

Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 3.000,- Kč a správní poplatek za vklad smlouvy 

do katastru nemovitostí hradí kupující.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku z důvodu 

vypořádání majetkoprávního vztahu sjednocením vlastnictví stavby a pozemku pod ní.  

 

 


