
Pořadové číslo:  23/3.2.11. 

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 21.02.2022 

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 majetku statutárního města Přerova – části p.č. 1195/3 v 

k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1195/3 zahrada, dle geometrického plánu č. 644-

257/2021 označené novým p.č. 1195/5 o výměře 689 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví paní M*** K***, za kupní cenu 186.030,- Kč - cena v místě a čase 

obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 10. jednání, kdy neměla k převodu pozemku námitek. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na 8. zasedání dne 7.8.2019 doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice z vlastnictví města.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 22. schůzi dne 5.9.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku dle návrhu usnesení.  

Záměr byl zveřejněn na úřední desce v období od 9.9. do 24.9.2019 a opakovaně od 9.9. do 24.9.2021. 

Rada města Přerova následně na své 78. schůzi dne 27.1.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice  z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví žadatelky dle návrhu na usnesení.  

 

 



Místní výbor Žeravice 

Místní výbor Žeravice s převodem pozemku souhlasil. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1195/3 zahrada o celkové výměře 2655 m2 v k.ú. Žeravice se nachází v okrajové části 

místní části Žeravice v lokalitě ohraničené tokem potoka Olešnice a účelovou komunikací, která vede 

podél rekreačních chat. Nachází se v zastavěném území obce ve funkční ploše RR rekreace rodinná. 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Paní M*** Kl*** požádala o odprodej volné nevyužívané části pozemku p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice. 

V žádosti paní K*** uvedla, že pozemek bude využívat jako zahrádku a k rekreaci. 

  

Žadatelka byla seznámena s výsledkem projednání záměru v Radě města Přerova a byly jí zaslány 

příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/17. Tyto formuláře byly na odbor správy 

majetku doručeny až v polovině roku 2020. S žadatelkou bylo dohodnuto, že si zajistí vyhotovení 

geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku. Následně počátkem roku 2021 bylo po 

dohodě s žadatelkou zadáno nejprve zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé za 1 

m2 pozemku. Dle tohoto znaleckého posudku zpracovaného dne 22.4.2021 znalcem Stanislavem 

Sedláčkem byla cena zjištěná stanovena ve výši 170,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 

270,- Kč/m2.  

Následně si žadatelka zadala zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku. 

Dle tohoto geometrického plánu vyhotoveného společností GEODEZIE KROMĚŘÍŽ spol. s r.o. byla 

z pozemku p.č. 1195/3 oddělena část o výměře 689 m2, která je předmětem převodu.  

  

Žadatelka souhlasila s kupní cenou ve výši ceny v místě a čase obvyklé - celkem 186.030,- Kč, tj. 

270,-Kč/m2, uhradila náklady na vyhotovení geometrického plánu i znaleckého posudku a uhradí 

náklady za vkladové řízení. Dodání pozemku není v režimu DPH. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán úplatný převod nevyužívané části pozemku v 

lokalitě rekreačních chat a zahrádek v okrajové části místní části Žeravice.  

 

 


