
Pořadové číslo:  26/3.3.8 

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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

5207/76 a p.č. 5207/86, oba v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 871 m2 a p.č. 5207/86 

ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví spol. AGENTURY H + 

N, v.o.s., se sídlem Komunardů 442/16, Holešovice, Praha 7 ve výši id. 1/2 pozemků, pana Ing. J*** 

K***, bytem L*** ve výši id. 3838/10000 pozemků, paní B*** K***, bytem T*** ve výši id. 

5855/100000 pozemků a pana Ing. O*** K***, bytem D*** ve výši id. 5765/100000 pozemků do 

vlastnitcví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 444.720,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost na svém 5. zasedání dne 25.3.2022 a zkonstatovala, že 

pozemky jsou součástí veřejných prostranství v ploše bydlení. V lokalitě již město v minulosti 

pozemky vykupovalo, proto koordinační skupina doporučuje převod pozemků do majetku města. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

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

schválit záměr úplatného převodu pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 85. schůzi dne 15.5.2022 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemků p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 871 m2 a p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 

1 m2, oba v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví AGENTURY H + N, v.o.s. a dalších fyzických 

osob do majetku statutárního města Přerova. 



Rada města Přerova projednala úplatný převod výše zmíněných pozemků na 91. schůzi dne 25.8.2022. 

O výsledku jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informovat zpravodaj. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 444 800 Kč k výše uvedenému účelu. Tento požadavek je 

zahrnut v návrhu pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova s názvem Rozpočtové opatření č. 11, 

12, 14 a 15. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 5207/76 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 871 m2 a p.č. 5207/86 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, oba v k.ú. Přerov se nachází na okraji obce Přerov směr 

Želatovice, na ulici Kabelíkova. Na pozemcích je část komunikace a městská zeleň. Pozemek p.č. 

5207/76 se nachází mezi budovou č.p. 1805 – bytový dům a budovou č.p. 2983 – garáž.  

Oba zmíněné pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví k id. 1/2 společnosti AGENTURY H + N, 

v.o.s., se sídlem Komunardů 442/16, Holešovice, 170 00 Praha 7, k id. 3838/10000 pana Ing. J*** 

K***, bytem L***, k id. 5855/100000 paní B*** K***, bytem T*** a k id. 5765/100000 pana Ing. 

O*** K***, bytem D***.  

Spoluvlastníci zaslali dopis s nabídkou převodu těchto pozemků do majetku města a navrhli kupní 

cenu za oba pozemky shodně ve výši 550,- Kč/m2. Po schválení záměru převodu pozemku bylo 

zadáno vyhotovení znaleckého posudku a dále bylo o kupní ceně jednáno telefonicky s panem Ing. 

K*** jako zástupcem žadatelů na základě jeho zplnomocnění. Žadatelé nakonec přistoupily na 

nabídku kupní ceny dle znaleckého posudku č. 38/2022 vyhotoveného sjednaným znalcem panem Ing. 

Ctiborem Hoškem, kde cena obvyklá byla stanovena ve výši 510,- Kč/m2, celkem tedy ve výši 

444.720,- Kč. Žadatelé svůj souhlas potvrdili e-mailem. 

Dne 12.7.2022 bylo požádáno o rozpočtové opatření pro zajištění finančních prostředků k výkupu 

předmětných pozemků. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemků tvořících 

veřejné prostranství mezi obytnými domy na ulici Kabelíkova v Přerově.  

 

 


