
Pořadové číslo:  24/3.2.6. 

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:   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. 

2294/11 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2294/11 ost. pl., manipulační plocha o celkové výměře        

115 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Ing. M*** T***za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 193.200,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina žádost na svém 16. jednání dne 19.11.2021 projednala a nedoporučila převod z 

důvodu nevhodného využití objektu, který je v blízkosti budoucího zdravotnického zařízení v budově 

bývalého Chemoprojektu – Alzheimer centra.   

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 8.12.2021 po projednání variantního návrhu na usnesení (varianta I - 

doporučit RM schválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku a varianta II - doporučit RM podat 

návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku) doporučila RM schválit záměr StMPr - 

úplatný převod.  

 

Rada města Přerova 

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

p.č. 2294/11 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 7.4.2022 podala návrh ZM schválit úplatný převod pozemku 

p.č. 2294/1 v k.ú. Přerov dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku doporučuje pozemek z vlastnictví StMPr odprodat žadateli. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2294/11 ost. plocha, manipulační plocha o celkové výměře 115 m2 v k.ú. Přerov se 

nachází za nemovitostmi bývalého Chemoprojektu v ul. Trávník, Budovatelů. Pozemek je ve 

vlastnictví StMPr.  

  

Na pozemku je situována stavba – objektu občerstvení Kyjovjanka, která byla povolena kolaudačním 

rozhodnutím v roce 1992 a následně rozšíření provozu občerstvení Kyjovjanka kolaudačním 

rozhodnutím v roce 1998. Stavba není zapsána v KN. Vlastníkem stavby je současný provozovatel – 

Ing. M*** T***, místem podnikání Přerov I-Město, Sokolská 2777/1, IČ 66706637. 

  

Ing. M*** T*** požádala o převod pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov pod stavbou do svého 

vlastnictví.  

  

Předmětný pozemek užívá Ing. T*** na základě nájemní smlouvy ze dne 7.12.2005, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 29.2.2008. Výše nájemného činí 30.528,- Kč/rok. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s 

výpovědní dobou 1 měsíc.  

  

Kupní cena dle znaleckého posudku za cenu v místě a čase obvyklou činí 193.200,- Kč. Převod je 

osvobozen od DPH.  

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činily 3.500,- Kč a budou vypořádány v ujednání kupní 

smlouvy.  

  

Po schválení úplatného převodu v orgánech obce, bude následně s Ing. T*** skončen nájemní vztah k 

pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov dohodou.  

  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov vlastníkovi 

objektu občerstvení Kyjovjanka.  

 

 


