
Pořadové číslo:  23/3.2.7. 

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 18.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

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 vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 

218 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 218 zahrada o celkové výměře 126 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, Dr. Skaláka 1452/9, IČ 10667661 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 178.920,- 

Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem daně z přidané hodnoty. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina žádost na svém 17. jednání dne 10.12.2021 projednala a neměla k převodu 

pozemku žadateli námitek.  

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.1.2022 schválila záměr StMPr - úplatný převod pozemku 

p.č. 218 v k.ú. Přerov z vlastnictví StMPr.  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 14.1. do 30.1.2022. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.2.2022 bude projednávat podání návrhu ZM schválit úplatný 

převod pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov dle návrhu na usnesení.  Výsledek jednání RM bude 

zpravodajem sdělen při jednání ZM.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku doporučuje pozemek z vlastnictví StMPr odprodat. 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 218 zahrada o celkové výměře 126 m2 v k.ú. Přerov se nachází v ul. Jateční za stavbou k 

bydlení č.p. 1746, příslušnou k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 217 v k.ú. 

Přerov (Jateční 22). Jedná se o pozemek, který je situovaný za stavbou č.p. 1746, přístup k němu je 

pouze přes nemovitosti Jateční 22, je oplocený a stojí na něm kůlna. Pozemek je ve vlastnictví StMPr.  

  

Nemovitosti Jateční 22 byly prodávány ve výběrovém řízení. ZM na svém jednání dne 6.9.2021 

schválilo úplatný převod těchto nemovitostí do vlastnictví společnosti Skalákova 9 s.r.o., se sídlem 

Přerov I-Město, Dr. Skaláka 1452/9, IČ 10667661 za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve 

výši 2.510.000,-Kč. 

  

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 218 tvoří funkční celek s nemovitostmi Jateční 22, je vhodné jej 

odprodat vlastníkovi nemovitostí Jateční 22 – společnosti Skalákova 9 s.r.o.  

  

Převodem pozemku dojde k rozšíření vlastnictví a scelení funkčního celku.  

  

Cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku činí 178.920,-Kč. Náklady za vyhotovení ZP 

činily 2.000,- Kč a budou vypořádány v ujednání kupní smlouvy.  

  

Předloženým materiálem je řešen odprodej pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov vlastníkovi 

nemovitostí Jateční 22 společnosti Skalákova 9 s.r.o.  

 

 


