
Pořadové číslo:  24/3.2.2. 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva 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. 

283/2 v k.ú. Dluhonice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 283/2 zahrada o výměře 392 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví paní ***V*** K***, bytem ***za kupní cenu 175.000,- Kč 

- cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 

prodávajícím), ***V*** K***, bytem *** (jako kupující) a ***. M*** K***, bytem *** (jako 

vedlejším účastníkem). Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost na 17. jednání, kdy k převodu pozemku neměla námitky. 

 

Místní výbor Dluhonice: 

Stanovisko Místního výboru Dluhonice bylo vyžádáno dne 27.10.2020 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

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

záměr úplatného převodu pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

S ohledem na skutečnost, že předmětný pozemek není pro město potřebný a je vklíněn mezi pozemky 

zahrad rodinných domů na ulici Náves v místní části Dluhonice, doporučujeme převod vlastníku 

sousedního pozemku. 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 55. schůzi dne 27.1.2021 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemku dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 29.1. do 

14.2.2021 a opakovaně od 31.1. do 16.2.2022. 

Rada města Přerova na 82. schůzi dne 7.4.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 283/2 zahrada o výměře 392 m2 v k.ú. Dluhonice se nachází za rodinným domem č.p. 

57 v ulici Náves v místní části Dluhonice, který je součástí pozemku p.č. 288 v k.ú. Dluhonice. 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova a je užíván na základě pachtovní smlouvy 

uzavřené dne 23.7.2015 se společností Účetní a daňová kancelář s.r.o., se sídlem Přerov-Dluhonice, U 

Hřiště 5, která je vlastníkem zmíněného domu č.p. 57. 

Pan M*** K*** bytem *** je vlastníkem pozemků p.č. 282, p.č. 283/1 a p.č. 281 s rodinným domem 

č.p. 68 v k.ú. Dluhonice a požádal o koupi pozemku p.č. 283/2, který sousedí s jeho pozemky s tím, že 

hodlá pozemek využívat jako zahradu. Současný uživatel pozemku, společnost Účetní a daňová 

kancelář s.r.o., současně souhlasil s ukončením pachtovní smlouvy v případě převodu pozemku. 

S ohledem na skutečnost, že pozemek se nachází mezi zahradami ve vlastnictví jiných subjektů a je 

fakticky přístupný jen ze sousedních pozemků, byl předložen k projednání záměr převodu tohoto 

pozemku žadateli - vlastníku sousedního pozemku. 

Rada města Přerova na 55. schůzi dne 27.1.2021 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemku dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 29.1. do 

14.2.2021 a opakovaně od 31.1. do 16.2.2022. 

Žadatel byl seznámen s výsledkem projednání záměru v Radě města Přerova a byly mu zaslány 

příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/17. Vzhledem k tomu, že pozemkem je 

vedena kanalizace, která je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. bylo žadateli 

sděleno, že před převodem bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti kanalizace a po provedení 

vkladu práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí bude realizován převod pozemku žadateli. 

Geometrický plán na vyznačení rozsahu služebnosti kanalizace byl dodán po urgencích až 4.8.2021. 

Následně byly se společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s. sjednány podmínky zřízení 

služebnosti. Smlouva o zřízení služebnosti byla uzavřena dne 30.9.2021 a vklad práva dle této 

smlouvy byl proveden 15.11.2021 s právními účinky vkladu k 21.10.2021. Vzhledem k avizované 

změně oceňovací vyhlášky k 1.1.2022 bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny 

převáděného pozemku až počátkem ledna 2022. 

Dle tohoto znaleckého posudku zpracovaného dne 17.2.2022 znalcem *** byla cena zjištěná 

stanovena ve výši 138.720,- Kč, tj. 354,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 175.000,- Kč, tj. 

446,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 2.500,- Kč. 

Po dohodě s žadatelem bude pozemek nabývat do výlučného vlastnictví manželka pana K*** paní *** 

V*** K***, bytem***. 

Žadatel souhlasil s kupní cenou ve výši ceny v místě a čase obvyklé a uhradí náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku a náklady za vkladové řízení. 

  

Uzavření dohody o skončení pachtu pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice se stávajícím uživatelem je 

dle Vnitřního předpisu č. 12/17 v kompetenci vedoucího odboru správy majetku. Pacht bude ukončen 

k 30.4.2022, t.j. po schválení převodu pozemku Zastupitelstvem města Přerova a před uzavřením 

kupní smlouvy s paní K***. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku, zahrady za 

rodinným domem v řadové zástavbě ulice Náves v místní části Dluhonice vlastníku sousedního 

pozemku a uzavření dohody o skončení pachtu tohoto pozemku se stávajícím uživatelem.  
 


