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Název materiálu:

Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - garáže bez čp/če 
postavené na pozemku p.č. 412/7, pozemku p.č. 412/7, garáže bez čp/če postavené 
na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8, vše v k.ú. Přerov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

1. ruší část usnesení č. 424/17/3/2008 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
8.9.2008, ve znění usnesení č. 177/6/3/2011 z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
20.6.2011, usnesení č. 392/10/4/2012 z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
6.2.2012 a usnesení č. 428/11/3/2012 z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
16.4.2012, ve které Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů - garáže bez čp/če postavené na 
pozemku  p.č. 410/7 a pozemku p.č. 410/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov 
do vlastnictví M.K. za kupní cenu ve výši 96.810,- Kč a garáže bez čp/če postavené na pozemku  p.č. 
410/8 a pozemku p.č. 410/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 
M.K. za kupní cenu ve výši 99.710,- Kč.

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - garáže bez 
čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7 a pozemku p.č. 412/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
22 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví M.K. za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč. Součástí kupní smlouvy 
bude závazek M.K. uhradit statutárnímu městu Přerov náklady spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku ve výši 1.800,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

3. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - garáže bez 
čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 



23 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví D.S. za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč. Součástí kupní smlouvy 
bude závazek D.S. uhradit statutárnímu městu Přerov náklady spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku ve výši 1.800,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 46. schůzi konané dne 22.8.2012 usnesení 
č. 1777/46/6/2012, kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí uvedených v bodech 2. a 3. návrhu tohoto usnesení. 

Rada města Přerova přijala na své 48. schůzi konané dne 18.9.2012 usnesení č. 
1870/48/7/2012, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit část usnesení 
dle bodu 1. návrhu tohoto usnesení a schválit úplatný převod nemovitých věcí uvedených 
v bodech 2. a 3. návrhu tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Garáže bez čp/če, které jsou postaveny na pozemcích p.č. 412/7 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 22 m2 a p.č. 412/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k.ú. 
Přerov, se nachází ve dvorním traktu budovy č.p. 1468 (Bartošova 8), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov a jsou přístupné pouze přes 
průjezd této budovy č.p. 1468. 

Vlastníkem všech výše uvedených nemovitostí (tj. garáží, budovy č.p. 1468 i 
pozemků, na nichž jsou postaveny) stejně jako dalších nemovitostí nacházejících se 
ve dvorním traktu budovy č.p. 1468 (tj. pozemků p.č. 410/2, 410/3, 410/4, 410/5 a 410/6 
v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto pozemcích postaveny) se stalo v rámci 
velké privatizace státního podniku Kazeto Přerov město Přerov, a to na základě dohody 
o bezúplatném převodu majetku ze dne 1.7.1994.

Dne 27.9.1999 požádali tehdejší nájemci garáží na pozemích p.č. 410/2, 410/3, 410/4, 
410/5 a 412/7 v k.ú. Přerov (mj. Ing. F.Š. jako nájemce garáže bez čp/če na pozemku p.č. 
412/7 v k.ú. Přerov) o převod garáží do svého vlastnictví. Komise pro projednávání záměrů 
v majetkových záležitostech však jejich žádost neschválila.

V lednu 2000 požádal město Přerov o převod dvojgaráže na pozemcích p.č. 412/7 
a 412/8 v k.ú. Přerov Ing. F.Š. jako nájemce garáže na p.č. 412/7 v k.ú. Přerov. Záměr 
převodu byl projednán v Komisi pro projednávání záměrů, která schválila záměr města 
Přerova – převod všech garáží ve dvorním traktu budovy č.p. 1468 do vlastnictví nájemců 
garáží s tím, že převod garáží se uskuteční až po převodu bytových jednotek v domech 
Bartošova 8, 10 a 12 do vlastnictví nájemců. 

V budově č.p. 1468 (Bartošova 8) byly na základě prohlášení města Přerova jako 
vlastníka budovy ze dne 5.4.2000 vyčleněny bytové jednotky č. 1468/1, 1468/2, 1468/3, 
1468/4 a 1468/5, které město Přerov převedlo v roce 2001 do vlastnictví nájemců jednotek. 



V návaznosti na převod bytových jednotek požádali tehdejší nájemci garáží 
na pozemích p.č. 410/2, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6 v k.ú. Přerov město Přerov opětovně dne 
25.6.2001 o odprodej garáží do svého vlastnictví. Následně dne 3.7.2001 požádal město 
Přerov o převod dvojgaráže na pozemcích p.č. 412/7 a 412/8 v k.ú. Přerov do svého 
vlastnictví rovněž M.K., který byl nájemcem garáže na pozemku p.č. 412/7 v k.ú. Přerov 
po Ing. F.Š..

Komise pro projednávání záměrů na svém 42. zasedání konaném dne 29.8.2001 
doporučila Radě města Přerova schválit záměr města Přerova – převod garáží 
a pozemků, na nichž jsou postaveny, do vlastnictví žadatelů za podmínky, že město 
Přerov zajistí věcné břemeno přístupu a příjezdu ke garážím přes pozemek p.č. 410/1 
v k.ú. Přerov. Rada města Přerova na své 55. schůzi konané dne 6.9.2001 doporučila 
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedený záměr převodu a Zastupitelstvo 
města Přerova následně na svém zasedání dne 22.11.2001 tento záměr schválilo.
Občanská veřejnost byla se záměrem prodeje seznámena vyvěšením záměru na úřední 
desce obce ve dnech 30.11. – 17.12.2001.

Dne 28.5.2008 (tj. ještě před zajištěním přístupu a příjezdu ke garážím) přijala Rada 
města Přerova na své 34. schůzi usnesení č. 1246/34/6/2008, kterým v bodě 1. podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova – mj. pozemků p.č. 412/7 a 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, 
které jsou na těchto pozemcích postaveny, do vlastnictví nájemců a uživatelů těchto garáží 
za kupní ceny ve výši 50 % ceny stanovené znaleckým posudkem č. 137/08 vypracovaným 
znalcem J.P. dne 15.5.2008. 

V návaznosti na žádost nájemců garáží ze dne 15.6.2008 na snížení kupní ceny 
a žádost M.K. o odprodej garáže na pozemku p.č. 412/8 v k.ú. Přerov do svého vlastnictví 
(jednalo se o část dvojgaráže, kterou užíval jako nájemce M.K.) schválila  Rada města 
Přerova na své 38. schůzi konané dne 20.8.2008 usnesení, kterým zrušila bod 1. usnesení č. 
1246/34/6/2008 (viz výše) a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod výše uvedených nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví nájemců a uživatelů těchto garáží za kupní ceny stanovené znaleckými posudky 
znalce J.P. č. 05/02 ze dne 7.1.2002 a č. 137/08 ze dne 15.5.2008. 

Úplatný převod pozemků p.č. 410/2, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 412/7 a 412/8 
v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto pozemcích postaveny, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů byl schválen Zastupitelstvem města 
Přerova na jeho 17. zasedání konaném dne 8.9.2008 usnesením č. 424/17/3/2008, ve znění 
usnesení č. 177/6/3/2011 z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
20.6.2011, usnesení č. 392/10/4/2012 z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaného dne 6.2.2012 a usnesení č. 428/11/3/2012 z 11. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova konaného dne 16.4.2012. Citovaným usnesením byly mj. schváleny převody
následujících nemovitých věcí: 

- pozemku p.č. 412/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov a garáže 
bez čp/če, která je na tomto pozemku postavena, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví M.K. za kupní cenu ve výši 96.810,- Kč,

- pozemku p.č. 412/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov a garáže 
bez čp/če, která je na tomto pozemku postavena, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví M.K. za kupní cenu ve výši 98.710,- Kč. 



Věcné břemeno přístupu a příjezdu ke garážím přes pozemek p.č. 410/1 v k.ú. Přerov 
se statutárnímu městu Přerov podařilo zajistit po komplikovaných jednáních s vlastníky 
bytových jednotek v budově č.p. 1468 jako podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 410/1 
v k.ú. Přerov (M.K., V.O., K.N., L.B., Bc. S.M.I.) a tehdejšími nájemci a uživateli garáží, 
kteří měli být jejich budoucími vlastníky (mj. M.K. a M.K.) až v roce 2011 - věcné břemeno 
práva chůze a jízdy na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Přerov ve prospěch vlastníků pozemků p.č. 
410/2, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 412/7 a 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou 
na těchto pozemcích postaveny, bylo do katastru nemovitostí vloženo na základě smluv 
o zřízení věcného břemene, které statutární město Přerov uzavřelo dne 12.8.2011 s V.O., dne 
24.8.2011 s Bc. S.M.I., dne 25.8.2011 s M.K., dne 13.9.2011 s K.N. a dne 24.10.2011 s L.M., 
přičemž právní účinky vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni nastaly ke dni 
25.10.2011. 

Poté, co se statutárnímu městu Přerov podařilo dořešit přístup k předmětným garážím, 
připravil odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr kupní smlouvy na převod garáží 
bez čp/če na pozemcích p.č. 412/7 a 412/8 v k.ú. Přerov a těchto pozemků a vyzval M.K.
a M.K., aby se dostavili k jejich podpisu.

Dne 16.2.2012 se na odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr dostavil M.K.
a sdělil, že kupní smlouvu na garáž bez čp/če na pozemku p.č. 412/7 a pozemek p.č. 412/7 
v k.ú. Přerov neuzavře, neboť již o tyto nemovitosti nemá zájem. 

Následně dne 22.2.2012 se na odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr 
dostavil M.K. a sdělil, že kupní smlouvu na garáž bez čp/če na pozemku p.č. 412/8 a pozemek 
p.č. 412/8 v k.ú. Přerov v současné době neuzavře, neboť má zájem o sousední část 
dvojgaráže bez čp/če na pozemku p.č. 412/7 v k.ú. Přerov. V návaznosti na tuto skutečnost 
bylo dohodnuto, že poté, co M.K. jako nájemce garáže bez čp/če na pozemku p.č. 412/7 v k.ú. 
Přerov ukončí nájemní vztah k této garáži se statutárním městem Přerov zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, M.K. požádá statutární město Přerov o převod této garáže 
do svého vlastnictví.

Poté, co M.K. dne 24.2.2012 Domovní správě města Přerova sdělil, že má zájem 
ukončit nájemní smlouvu se statutárním městem Přerov na nájem garáže bez čp/če na p.č. 
412/7 v k.ú. Přerov, schválila Rada města Přerova na své 33. schůzi konané dne 14.3.2012 
usnesením č. 1342/33/6/2012 uzavření dohody o skončení nájemního vztahu založeného 
nájemní smlouvou ze dne 25.6.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.9.2003, 
mezi statutárním městem Přerov a M.K. ke garáži bez čp/če na pozemku p.č. 412/7 v k.ú. 
Přerov, a to ke dni 31.3.2012. Dohoda o skončení nájmu byla mezi smluvními stranami 
uzavřena dne 21.3.2012.

Následně dne 27.3.2012 se na odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr 
dostavil M.K. a požádal statutární město Přerov o převod garáže bez čp/če na pozemku p.č. 
412/7 a pozemku p.č. 412/7 v k.ú. Přerov do svého vlastnictví. V této souvislosti poukázal na 
to, že je vlastníkem bytové jednotky č. 1468/1 v budově č.p. 1468 (Bartošova 8) s tím, že 
přístup ke garáži je možný pouze přes průjezd této budovy. Dále poukázal na skutečnost, že 
v orgánech statutárního města Přerova byl sice již dříve schválen úplatný převod garáže bez 
čp/če na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8 v k.ú. Přerov do jeho vlastnictví, on sám 
však má zájem o převod sousední garáže bez čp/če na pozemku p.č. 412/7 v k.ú. Přerov, která 
je v lepším technickém stavu.



Vzhledem k tomu, že se garáž bez čp/če na pozemku p.č. 412/8 v k.ú. Přerov nachází 
ve dvorním traktu budovy č.p. 1468 (Bartošova 8) a že poté, co M.K. odmítl uzavřít kupní 
smlouvu na tuto garáž, neprojevil o tuto garáž nikdo další zájem, dotázal se odbor správy 
majetku a komunálních služeb MMPr svým sdělením ze dne 14.5.2012 vlastníků bytových 
jednotek v budově č.p. 1468, zda nemají zájem o odkoupení této garáže a pokud ano, aby do 
15 dnů ode dne doručení sdělení požádali statutární město Přerov o její převod. 

Z oslovených vlastníků bytových jednotek v budově č.p. 1468 se ve věci převodu 
garáže bez čp/če na pozemku p.č. 412/8 v k.ú. Přerov na odbor správy majetku a komunálních 
služeb MMPr obrátila pouze Bc. S.M.I. jako vlastník bytové jednotky č. 1468/5, která dne 
16.6.2012 oznámila, že o převod garáže by měla zájem D.S., DiS., do jejíhož vlastnictví bude 
paní Bc. I. prodávat bytovou jednotku č. 1468/5. S ohledem na tuto skutečnost bylo paní 
Bc. I. doporučeno, aby statutární město Přerov požádala o převod garáže bez čp/če 
na pozemku p.č. 412/8 v k.ú. Přerov přímo D.S., DiS. jako budoucí vlastník bytové jednotky 
č. 1468/5. 

Následně dne 7.8.2012 se na odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr 
dostavila D.S., DiS., bytem Wurmova 11, Přerov, a požádala statutární město Přerov o převod 
garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8 v k.ú. Přerov 
do svého vlastnictví. Svoji žádost odůvodnila tím, že dne 3.8.2012 uzavřela s paní Bc. I.
smlouvu, na jejímž základě se stane vlastníkem bytové jednotky č. 1468/5. V této souvislosti 
dodáváme, že D.S., DiS. se stala vlastníkem bytové jednotky č. 1468/5 ke dni 9.8.2012. 

Cena garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7 a pozemku p.č. 412/7 v k.ú. 
Přerov v místě a čase obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č. 61/12, který vyhotovil 
znalec J.P. dne 6.4.2012, ve výši 110.000,- Kč.

Cena garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8 v k.ú. 
Přerov v místě a čase obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č. 62/12, který vyhotovil 
znalec J.P. dne 10.4.2012, ve výši 110.000,- Kč.

Rada města Přerova přijala na své 46. schůzi konané dne 22.8.2012 usnesení 
č. 1777/46/6/2012, kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí uvedených v bodech 2. a 3. návrhu usnesení. Občanská veřejnost byla 
s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 27.8. –
10.9.2012.  

Rada města Přerova přijala na své 48. schůzi konané dne 18.9.2012 usnesení č. 
1870/48/7/2012, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit část usnesení 
dle bodu 1. návrhu tohoto usnesení a schválit úplatný převod nemovitých věcí uvedených 
v bodech 2. a 3. návrhu tohoto usnesení.

Účelem předlohy je zrušení části usnesení Zastupitelstva města Přerova,
ve které byl schválen převod garáže bez čp/če včetně pozemku p.č. 412/7 v k.ú. Přerov 
do vlastnictví M.K. a garáže bez čp/če včetně pozemku p.č. 412/8 v k.ú. Přerov do 
vlastnictví M.K. a schválení úplatného převodu garáže bez čp/če včetně pozemku p.č. 
412/7 v k.ú. Přerov do vlastnictví M.K. a garáže bez čp/če včetně pozemku p.č. 412/8 
v k.ú. Přerov do vlastnictví D.S., DiS.  




