
Pořadové číslo:  26/3.3.1 

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:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

634/5 v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 634/5 ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. 

Předmostí, z podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/3 pozemku paní M*** M***, bytem ***, z 

podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/3 pozemku pana J*** Z***, bytem *** a z podílového 

spoluvlastnictví ve výši id. 1/3 pozemku paní M*** Z***, bytem *** do majetku statutárního města 

Přerova za kupní cenu v místě čase obvyklou 15.000,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém 4. zasedání dne 4.3.2022 projednala nabídku úplatného převodu 

pozemku do majetku města a převod doporučila.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na 36. zasedání dne 6.4.2022 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 85. schůzi dne 12.5.2022 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovité věci – pozemku p.č. 634/5 ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Předmostí, z 

podílového spoluvlastnictví paní M., pana Z. a paní Z. do majetku statutárního města Přerova. 

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

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 



Místní výbor Předmostí 

MV Předmostí doporučuje realizaci převodu pozemku do majetku města. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku doporučuje zrealizovat převod pozemku do majetku města. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 634/5 ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Předmostí, tvoří součást účelové 

komunikace vedoucí ze silnice I/55 Přerov-Olomouc ke skládce TKO Žernava. Uvedený pozemek je v 

podílovém spoluvlastnictví paní M*** M*** (id. 1/3), bytem ***, pana J*** Z*** (id. 1/3), bytem 

*** a paní M*** Z*** (id. 1/3), bytem ***. 

Spoluvlastníci konstatují, že platí daň z nemovitosti, ale pozemek využívá město. Nabízejí proto 

pozemek k prodeji za cenu 15.000 Kč. 

Po schválení záměru převodu pozemku bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku. Dle znaleckého 

posudku č. 37/2022 vyhotoveného znalcem Ing. C.H. byla cena obvyklá stanovena ve výši 466,96 

Kč/m2, celkem tedy ve výši 15.000 Kč (včetně DPH). 

  

Odbor správy majetku má ve svém rozpočtu zajištěny finanční prostředky potřebné pro výkup 

pozemku. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku – části 

komunikace, která vede ke skládce TKO Žernava.  

 

 


