
Pořadové číslo:  2/3.2.3. 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - podílu o velikosti 

id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci - podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 

v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. F*** Z*** a 

Bc. J*** Z***, oba bytem ***,  za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 25.250,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém 14. jednání dne 15.10.2021 projednala žádost a neměla námitky k 

převodu podílu žadatelům, vlastníkům bytové jednotky. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod schválit. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 31. zasedání konaném dne 3.11.2021 doporučila Radě 

města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci - podílu o 

velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 74. schůzi konané dne 18.11.2021 schválila záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod nemovité věci - podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 

v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 



Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 23.11. do 8.12.2021, opětovně pak od 9.8. do 25.8.2022. 

Rada města Přerova na své 95. schůzi konané dne 13.10.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci - podílu o velikosti 

id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 3067/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 651 m2 v k.ú. Přerov se nachází v centru 

města Přerova na ulici Šrobárova. Na pozemku stojí stavba: Přerov I-Město, č.p. 457, 1062, 1094, byt. 

dům. Pozemek je ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě a statutárního města 

Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost manželů Z***, bytem ***, Přerov o odkup podílu o velikosti 

id. 5230/203682 na zastavěném pozemku p.č. 3067/4 pod budovou č.p. 457, 1062 a 1094. Manželé 

Z*** se stali ke dni 16.6.2021 vlastníky bytové jednotky č. 1094/3 na adrese Šrobárova 1094/13 v 

Přerově, tuto nabyli od pana M*** M***, který byl v roce 2014 osloven Mgr. I*** D*** s nabídkou 

odkupu spoluvlastnického podílu na pozemku náležejícího k bytové jednotce, tuto nabídku však 

nevyužil a spoluvlastnický podíl zůstal ve vlastnictví SMPr. Manželé Z*** by chtěli tuto skutečnost 

napravit a požádali tedy o odkup. 

  

Rada města Přerova na své 74. schůzi konané dne 18.11.2021 schválila záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod nemovité věci - podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 

v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

  

Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 23.11. do 8.12.2021, opětovně pak od 9.8. do 25.8.2022. 

  

Po schválení záměru úplatného převodu pozemku byli žadatelé informováni o dalším postupu a byli 

vyzváni, aby si na své náklady zajistili vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny podílu o 

velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov pod obytným domem. 

  

Dle znaleckého posudku č. 50/2022 ze dne 31.7.2022, vyhotoveného znalcem Ing. C.H., byla cena 

stanovena částkou 25.250,- Kč. 

  

Správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod podílu pozemku pod bytovým 

domem na ulici Šrobárova v Přerově z důvodu obdržení žádosti o odkup od vlastníků bytové 

jednotky v domě.  

 

 


