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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 

Mgr. Bc. Dagmar Šneidrová, referentka 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 3157/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7352-

84/2021 označené jako díl "a" o výměře 65 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví pana S***R***, za kupní cenu 110.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání 

pozemku není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 6. jednání dne 28.5.2021 projednala žádost o odprodej části pozemku s 

kladným stanoviskem. Záměr žadatele není v rozporu s územním plánem.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na 27. zasedání dne 7.7.2021 doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutární města 

Přerova - úplatný převod předmětné části pozemku z majetku města.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova  na 66. schůzi dne 15.7.2021 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod předmětné části pozemku z majetku města.  Záměr byl zveřejněn na úřední desce v období od 

16.7. do 1.8.2021.  

Rada města Přerova následně na své schůzi dne 27.1.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví žadatele dle návrhu na usnesení.  



 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 3157/1 ostatní plocha o výměře 3260 m2 v k.ú. Přerov tvoří veřejné prostranství – 

komunikace a veřejná zeleň mezi obytnými domy na ulici Žerotínovo nám., Kozlovská a Šrobárova v 

Přerově. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Pan S***R*** je vlastníkem pozemku p.č. 3133/2 zastavěná plocha o výměře 393 m2 v k.ú. Přerov 

jehož součástí je jiná stavba č.p. 2912 příslušná k části obce Přerov I-Město – vinárna Čelechovský. 

Pan R*** měl záměr zrealizovat nástavbu 1. patra této budovy s využitím jako ubytovací část pro 

hosty vinárny (penzion), kdy na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení. Vzhledem k situaci 

spojené s epidemií Covid-19 přehodnotil pan R*** své záměry a nástavbu by využil na vybudování 

dvou bytových jednotek a nebytových prostor k budoucímu nájmu. Pan R*** zadal zpracování 

projektové dokumentace na změnu stavby před dokončením. V rámci této stavby s názvem „Přestavba 

a rozšíření vinárny v Přerově – změna stavby“ z důvodu nutnosti oddělení vstupů do bytových a 

nebytových jednotek, je navrženo přístup do nebytových prostor, které budou umístěny ze severní 

strany nástavby, realizovat prostřednictvím venkovního schodiště a pavlače, kdy pavlač by však 

zasahovala nad pozemek p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov. Pan R*** z tohoto důvodu požádal o možnost 

odkoupení části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov o výměře cca 65 m2 – pruhu podél pozemku p.č. 

3133/2 se stavbou v jeho vlastnictví. 

  

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku. Tímto 

geometrickým plánem č. č. 7352-84/2021 vyhotoveným dne 21.9.2021 byla z pozemku p.č. 3157/1 v 

k.ú. Přerov oddělena část označená jako díl "a" o výměře 65 m2v k.ú. Přerov, která bude předmětem 

převodu.  

Dle znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé pozemku, který zpracoval Ing. Ctibor Hošek dne 

8.11.2021 byla stanovena cena v místě a čase obvyklá ve výši 110.000,- Kč, t.j. 1.692,- Kč,- Kč/m2. 

Kupní cena je stanovena ve výši ceny obvyklé 110.000,- Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z 

přidané hodnoty, protože prodávající není v postavení osoby povinné k dani. Tento majetek nebyl 

využíván a ani určen k ekonomické činnosti, a nebyl proto zařazen do obchodního majetku.  

  

Náklady na vyhotovení geometrického plánu i znaleckého posudku uhradil žadatel, který současně 

uhradí i náklady za vkladové řízení.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán úplatný převod části pozemku - travnatého pásu - 

navazující na budovu „vinárna Čelechovský“ v Přerově ve vlastnictví žadatele.  

 

 


