
Pořadové číslo:  22/3.2.1. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 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 nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

1374 a p.č. 1377 oba v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1374 zahrada o výměře 50 m2 a p.č. 1377 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 50 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 

jmění manželů A*** a A*** P***, bytem *** za kupní cenu celkem 30.000,- Kč - cena v místě a 

čase obvyklá. Dodání je osvobozeno od DPH. Součástí kupní smlouvy je ujednání o úhradě za 

bezesmluvní užívání pozemků p.č. 1374 a p.č. 1377 oba k.ú. Žeravice v době tří let před účinností 

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

vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujících do katastru nemovitostí dle této 

smlouvy ve výši 3,- Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 1374 v k.ú. Žeravice a ve výši 23,- 

Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 1377 v k.ú. Žeravice. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 4. jednání dne 19.4.2021 neměla námitky k převodu pozemků pod chatou a  s 

chatou souvisejících vlastníku chaty. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod pozemků vlastníku chaty - dojde ke 

sjednocení vlastníka stavby a vlastníka pozemku, kteří mají vzájemné předkupní právo. V lokalitě jsou 

postupně pozemky v okolí chat jejich uživatelům převáděny.   

 

 



Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice nemá k převodu pozemků vlastníku chaty námitky.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záležitost na 25. zasedání dne 5.5.2021, kdy doporučila 

Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu pozemků p.č. 1374, p.č. 1375 a p.č. 1377 vše v 

k.ú. Žeravice a současně schválila záměr pachtu pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice. Záměr pachtu byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 11.5. do 27.5.2021.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 63. schůzi dne 26.5.2021 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků p.č. 1374, p.č. 1375 a p.č. 1377 vše v k.ú. Žeravice.  Záměr převodu pozemků byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 1.6. do 17.6.2021. 

Následně Rada města Přerova na 73. schůzi konané dne 4.11.2021 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 1374 a p.č. 1377 oba v k.ú. Žeravice z majetku města za 

podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 1374 zahrada o výměře 50 m2, p.č. 1375 zahrada o výměře 315 m2 a p.č. 1377 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 vše v k.ú. Žeravice se nachází v lokalitě rekreačních chat 

v okrajové části místní části Žeravice zvané Žalkovy. Pozemky jsou v majetku statutárního města 

Přerova. 

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

Na pozemku p.č. 1377 stojí rekreační chata č.e. 17, pozemek p.č. 1375 tvoří zatravněnou z větší části 

svažitou plochu v okolí chaty. Pozemek p.č. 1374 na tento pozemek navazuje a tvoří zatravněnou 

svažitou plochu mezi pozemkem s chatou a polem. Sousední pozemky byly v minulosti odprodány 

vlastníkům sousedních pozemků s chatami. 

Pan A*** P***, bytem *** se na základě kupní smlouvy stal k 12.9.2016 vlastníkem stavby rekreační 

chaty č.e. 17 příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která stojí na pozemku p.č. 1377 v k.ú. 

Žeravice v majetku statutárního města Přerova. Pan P*** s manželkou nyní požádali o koupi pozemku 

p.č. 1377 v k.ú. Žeravice pod stavbou chaty a dále o koupi navazujícího pozemku p.č. 1374 v k.ú. 

Žeravice. Manželé P***požádali dále o uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 1375 v k.ú. 

Žeravice v okolí chaty a to z finančních důvodů, neboť z realizovaných převodů pozemků vlastníkům 

chat v lokalitě jim byla známa přibližná obvyklá cena pozemků a s ohledem na aktuální finanční 

situaci nemohou odkoupit všechny pozemky funkčně související s objektem rekreační chaty. V 

budoucnu mají záměr odkoupit i pozemek p.č. 1375 v k.ú. Žeravice.  

Komise pro majetkové záležitosti na 25. zasedání dne 5.5.2021 schválila záměr pachtu pozemku p.č. 

1375 v k.ú. Žeravice a doporučila Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu pozemků p.č. 

1374, 1375 a 1377 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. Rada města Přerova na 

63. schůzi dne 26.5.2021 schválila záměr převodu pozemků p.č. 1374, 1375 a 1377 vše v k.ú. 

Žeravice.  

Záměr pachtu pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 11.5.do 

27.5.2021. Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 1375 v k.ú. Žeravice schválila Rada města 

Přerova na 73. schůzi dne 4.11.2021, kdy součástí pachtovní smlouvy je ujednání o úhradě za 

bezesmluvní užívání pozemku. 

Záměr převodu pozemků p.č. 1374, p.č. 1375, p.č. 1377 vše v k.ú. Žeravice byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 1.6. do 17.6.2021. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena za oba pozemky p.č. 

1377 a p.č. 1374 celkem ve výši 30.070,- Kč, tj. cca 300,68 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla 

celkem za oba pozemky stanovena ve výši 30.000,- Kč, tj. 300,- Kč/m2. Dodání pozemku je 



osvobozeno od DPH. Manželé P***souhlasili s kupní cenou ve výši ceny v místě a čase obvyklé a 

úhradou nákladů za vkladové řízení. Současně uhradili náklady za vyhotovení znaleckého posudku. 

Součástí kupní smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 1374, p.č. 1377 a 

p.č. 1375 vše v k.ú. Žeravice, kdy výše úhrady je stanovena dle Vnitřního předpisu 12/17 ve výši 23,- 

Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 1377 v k.ú. Žeravice (pod stavbou chaty) a ve výši 3,- Kč/m2/rok 

za užívání pozemku p.č. 1374 v k.ú. Žeravice.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků v chatové oblasti 

Žalkovy v místní části Žeravice, které se nachází jednak pod chatou v majetku žadatele a jednak 

tvořícím funkční celek s touto chatou.  

 

 


