
Pořadové číslo:  26/3.2.4. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 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 pozemku 

p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5215/27 ostatní plocha o výměře cca 95 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní E.Š. za kupní cenu ve výši 1.525,- 

Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. V případě, že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní 

smlouvy podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a E.Š. jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena na základě 

výzvy kupujícího, do 60 dnů od doručení této výzvy, kdy součástí výzvy bude originál stavebního 

povolení na stavbu garáže na části p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov opatřený doložkou o nabytí právní moci 

a 3 originály geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku, nejpozději však do 3 let od 

účinností budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 6. jednání dne 8.4.2022 neměla námitky k převodu předmětné části pozemku.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 38. zasedání dne 1.6.2022 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu části pozemku dle návrhu usnesení.  

 

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 87. schůzi dne 16.6.2022 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku dle návrhu usnesení. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce od  17.6. do 

3.7.2022. 

Rada města Přerova na 90. schůzi dne 4.8.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku a uzavření budoucí kupní smlouvy dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5215/27 ostatní plocha o celkové výměře 1461 m2 v k.ú. Přerov tvoří z části účelová 

komunikace tvořící příjezd ke garážím za obytným domem č.p. 249 (Kabelíkova 13) v Přerově a 

přilehlé zatravněné plochy. Pozemek je v majetku statutárního města Přerova. 

  

Na odbor správy majetku se obrátila paní E*** Š***, bytem *** se žádostí o koupi části pozemku p.č. 

5215/27 v k.ú. Přerov o rozměru cca 6 x 14 m navazující na stávající řadové garáže. Paní Š*** v 

žádosti uvádí, že v místě jejího trvalého bydliště je neutěšená situace s parkováním osobních vozidel a 

z tohoto důvodu by chtěla předmětnou část pozemku využít pro parkování. Má záměr vybudovat zde 

dvě garáže. Paní Š*** předložila předběžný návrh umístění staveb garáží, kdy tyto jsou navrženy jako 

atypické, s ohledem na terén a umístění plynovodního potrubí. Součástí stavby by bylo vybudovávání 

nové opěrné zídky. S žadatelkou bylo dohodnuto, že nejprve by byla uzavřena smlouva o budoucí 

kupní smlouvě a teprve po vydání pravomocného rozhodnutí na stavbu by byla uzavřena kupní 

smlouva.  

Rada města Přerova na 87. schůzi dne 16.6.2022 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod předmětné části pozemku. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce od 17.6. do 3.7.2022. 

Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé pozemku, který 

zpracoval znalec ***. Dle tohoto znaleckého posudku byla stanovena cena zjištěná ve výši 667,47 

Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 1525,- Kč/m2. V případě, že předmět převodu bude ke 

dni uzavření kupní smlouvy podléhat režimu DPH, bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu 

DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 3.500,- Kč. Žadatelka souhlasila s 

kupní cenou ve výši ceny v místě a čase obvyklé i s úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého 

posudku a za vkladové řízení.  

Rada města Přerova na 90. schůzi dne 4.8.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku a uzavření budoucí kupní smlouvy dle návrhu usnesení. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Po vydání stavebního povolení a vyhotovení 

geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku vyzve paní Š*** statutární město Přerov k 

uzavření kupní smlouvy, a současně předloží originál, nebo ověřenou kopii stavebního povolení s 

razítkem nabytí právní moci a 3 originály geometrického plánu. Kupní smlouva bude uzavřena do 60 

dnů od doručení této výzvy, nejpozději však do 3 let od účinností budoucí kupní smlouvy.   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části pozemku, který 

se nachází na ulici Kabelíkova v Přerově a navazuje na pozemky s řadovými garážemi.  

 

 


