
Pořadové číslo:  26/3.2.6. 

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 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 – pozemku p.č. 

1375 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                          

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1375 zahrada o výměře 315 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů A***a A*** P***, bytem *** za kupní 

cenu celkem 119.700,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku je osvobozeno od DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 4. jednání dne 19.4.2021 projednávala úplatný převod pozemků p.č. 1374, 

1377 a p.č. 1375 (pozemky pod chatou a související) vlastníku chaty (kupujícím) s kladným 

stanoviskem. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Vlastníci chaty v roce 2021 odkoupili pozemky p.č. 1374 a p.č. 1377 v k.ú. Žeravice a pozemek p.č. 

1375 v k.ú. Žeravice užívají na základě pachtovní smlouvy. Nyní požádali o koupi pozemku p.č. 1375, 

který tvoří funkční celek s jejich chatou. Odbor převod tohoto pozemku doporučuje. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice nemá k převodu pozemku vlastníku chaty námitky.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 25. zasedání dne 5.5.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu pozemků p.č. 1374, p.č. 1375 a p.č. 1377 vše v k.ú. Žeravice.  



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 63. schůzi dne 26.5.2021 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků p.č. 1374, p.č. 1375 a p.č. 1377 vše v k.ú. Žeravice.  Záměr převodu pozemků byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 1.6. do 17.6.2021 a opakovaně od 3.5. do 19.5.2022. 

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

úplatný převod pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1375 zahrada o výměře 315 m2 v k.ú. Žeravice se nachází v lokalitě rekreačních chat v 

okrajové části místní části Žeravice zvané Žalkovy a tvoří zatravněnou plochu v okolí pozemku p.č. 

1377 s rekreační chatou. Pozemek p.č. 1375 je v majetku statutárního města Přerova a funkčně souvisí 

s pozemky p.č. 1374 zahrada a p.č. 1377 s rekreační chatou ve vlastnictví manž. A*** a A*** P***, 

bytem ***. 

  

Manželé P*** v r. 2021 požádali o koupi pozemku p.č. 1377 v k.ú. Žeravice pod stavbou chaty a dále 

o koupi navazujícího pozemku p.č. 1374 v k.ú. Žeravice. Manželé P***požádali dále o uzavření 

pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 1375 v k.ú. Žeravice v okolí chaty, a to z finančních důvodů, 

neboť z realizovaných převodů pozemků vlastníkům chat v lokalitě jim byla známa přibližná obvyklá 

cena pozemků a s ohledem na aktuální finanční situaci nemohli odkoupit všechny pozemky funkčně 

související s objektem rekreační chaty. Sdělili, že v budoucnu mají záměr odkoupit i pozemek p.č. 

1375 v k.ú. Žeravice.  

Komise pro majetkové záležitosti na 25. zasedání dne 5.5.2021 schválila záměr pachtu pozemku p.č. 

1375 v k.ú. Žeravice a doporučila Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu pozemků p.č. 

1374, 1375 a 1377 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. Rada města Přerova na 

63. schůzi dne 26.5.2021 schválila záměr převodu pozemků p.č. 1374, 1375 a 1377 vše v k.ú. 

Žeravice.  

Záměr pachtu pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 11.5. do 

27.5.2021. Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 1375 v k.ú. Žeravice schválila Rada města 

Přerova na 73. schůzi dne 4.11.2021, kdy součástí pachtovní smlouvy je ujednání o úhradě za 

bezesmluvní užívání pozemku. Pachtovní smlouva byla uzavřena dne 12.1.2022. 

Záměr převodu pozemků p.č. 1374, p.č. 1375, p.č. 1377 vše v k.ú. Žeravice byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 1.6. do 17.6.2021. 

Zastupitelstvo města Přerova na 22. zasedání dne 6.12.2021 schválilo úplatný převod pozemků p.č. 

1377 a p.č. 1374 oba v k.ú. Žeravice do společného jmění manželů P. a dne 12.1.2022 byla uzavřena 

kupní smlouva.  

  

V dubnu 2022 požádali manželé P*** o odkoupení pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice, který užívají 

na základě pachtovní smlouvy. Protože záměr převodu pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice byl 

schválen (současně s převodem p.č. 1377 a p.č. 1374 oba v k.ú. Žeravice) na 63. schůzi Rady města 

Přerova dne 26.5.2021, bylo provedeno opakované zveřejnění záměru ve lhůtě od 3.5. do 19.5.2022. 

Poté bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny zjištěné a ceny v místě a čase 

obvyklé. Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná i cena v místě a čase 

obvyklá shodně celkem ve výši 119.700,- Kč, tj. cca 380,- Kč/m2. Dodání pozemku je osvobozeno od 

DPH, neboť pozemek tvoří funkční celek se stavbou a uplynul časový test. Náklady na vyhotovení 

tohoto znaleckého posudku činily 2.200,- Kč.  

Manželé P*** souhlasili s kupní cenou ve výši ceny v místě a čase obvyklé a úhradou nákladů za 

vyhotovení znaleckého posudku a za vkladové řízení.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku v chatové oblasti 

Žalkovy v místní části Žeravice, který se nachází v okolí chaty v majetku žadatelů a tvoří s ní 

funkční celek.  


