
Pořadové číslo: 14/3.3.5.

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 25.10.2012

Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 5. 11. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města pozemků pro stavbu 
cyklostezky na ul. Želátovská

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

mění své  usnesení  č. 566/13/3/2012  ze  13.  zasedání Zastupitelstva města Přerova  konaného dne 
10.9.2012,  a to tak, že usnesení Zastupitelstva města Přerova  č. 566/13/3/2012 nově zní:

" Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje za podmínky finančního krytí v rozpočtu 
města:

1. úplatný převod části pozemku p.č.5215/31 o výměře cca 145 m2 a části pozemku p.č. 5215/28 o 
výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M. H., V. L., RNDr. H. A., každá k id. 1/3 
spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 
650,- Kč/m2.

2. úplatný převod pozemku p.č. 5207/46 ostatní plocha o výměře cca 104 m2 v k.ú. Přerov, ze  
spoluvlastnictví  M. K. a Z. K., každý k id. ½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního 
města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2.

3. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov o výměře cca 355 m2 z vlastnictví K.V. do 
vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2.

4. úplatný převod  pozemků p.č. 5215/5 ostatní plocha o výměře 4365 m2, p.č. 5215/10 orná půda o 
výměře 179 m2, p.č. 5215/29 orná půda o výměře  971 m2,  p.č. 5215/30 ostatní plocha o výměře  98 
m2, p.č.5207/73 ostatní plocha o výměře 849 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M. K. a J. K., J.
Š., každý k id. 1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu  



dohodnutou kupní cenu  150, Kč/m2, celková  kupní cena činí za 6462 m2  - 969 300,- Kč. Statutární 
město Přerov uhradí náklady spojené s převodem, tj. poplatky  a daň z převodu nemovitostí.

5. úplatný převod části pozemku p.č. 5217 orná půda o výměře cca 465 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Š. W. do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 .

6. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 315 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J. Š., do 
vlastnictví statutárního města Přerova , za požadovanou cenu  1500,-- Kč/m2 ( tj. 469 500, Kč) a to 
tak, že nejprve bude mezi   smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
Součástí ujednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní  bude ustanovení, že budoucí kupující 
uhradí budoucímu prodávajícímu  zálohu kupní ceny  ve výši 300 000,- Kč a to do 10 dnů od 
podpisu smlouvy, zbývající část  kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu do 20-ti dnů  ode 
dne uzavření kupní  smlouvy.  

7. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Z. S., do 
vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 .

Mimo převod dle bodu 4. usnesení  bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k 
uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického 
plánu na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. Želatovská."

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova

Rada města Přerova na své 46 schůzi dne 22.8.2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova změnit své usnesení č. 79/4/3/2011 dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek  uvedený  v návrhu usnesení se nachází  na ul. Želátovská, po levé straně  při výjezdu z 
Přerova směrem k obci Želátovice.

Na základě  žádosti Odboru rozvoje  předložil Odbor právní  k projednání Zastupitelstvu 
města Přerova dne 14.2.2011 návrh na úplatný převod pozemků  pro stavbu cyklostezky na ul. 
Želátovská, uvedených v  usnesení č. 79/4/3/2011, které jsou potřebné pro stavbu cyklostezky  
Želátovice -Přerov. 

Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 80/4/3/2011 byl schválen  za podmínky 
rozpočtového krytí  úplatný převod  části pozemku p.č. 5215/36 o výměře cca 173 m2 v k.ú. Přerov z 
podílového spoluvlastnictví společnosti AGENTURA H+N,v.o.s. se sídlem Komunardů 442/16, Praha 
7, IČ: 41192826 a společnosti KAPPEL,a.s., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle, IČ: 
61860361, každý spoluvlastníkem id.½ , do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v čase a 
místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana J. P.). 

Nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy 
budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického plánu na zaměření 
převáděné části pozemku dotčené stavbou cyklostezky na ul. Želatovská, za podmínky finančního 
krytí v rozpočtu města.



Zastupitelstvo města Přerova  neschválilo úplatný převod pozemku p.č. 5207/76 ostatní plocha o 
výměře 1065 m2 a pozemku p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v k.ú. Přerov z 
podílového spoluvlastnictví společností AGENTURA H+N,v.o.s., se sídlem Komunardů 442/16, 
Praha 7, IČ: 41192826 a KAPPEL,a.s., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle, IČ: 61860361, 
každý vlastníkem id.½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odbor majetku města v souvislosti se zajištěním právního vztahu k části pozemku p.č. 
5215/34 v k.ú. Přerov, pro cyklostezku na ulici Želátovská zaslal  dne 16.3.2009  žádost o stanovisko k 
uvedenému záměru paní J. Š.. Po urgenci dne 29.7. 2009 paní Š. sdělila, že pozemek odprodá za cenu  
1 100,- Kč/m2.  Dne 2.10.2009  Odbor majetku města paní Š. sdělil, že Rada  města Přerova na své 
schůzi dne 14.9.2009 usnesením č. 2855/71/6/2009  schválila záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod  části pozemku p.č. 5215/34 za cenu 491,29 Kč/m2, stanovenou ve znaleckém posudku 
č. 167/09 znalce  J. P.. 

Vztah k pozemku by byl řešen  před realizací stavby  smlouvou o smlouvě budoucí  kupní, 
tak, že po dokončení stavby  cyklostezky vlastník pozemku  převede do vlastnictví  statutárního města 
Přerova část pozemku dotčenou stavbou cyklostezky, a to  do 90 -ti dnů ode dne doručení 
geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrální úřadem  a od právní moci kolaudačního 
souhlasu, nejpozději do 30.12.2010. Paní Š. na tento dopis nereagovala. Urgence byla učiněna dne 4.1. 
2011 na kterou paní Š. reagovala prostřednictvím e-mailu, kde  sdělila, že pozemek jehož je 
majitelkou nehodlá  prodat  a už vůbec ne za nabízenou cenu. Cena, kterou požaduje činí  1500,-
Kč/m2. Na základě této skutečnosti byla paní Š. zaslána odpověď, kde jí bylo  sděleno, že  na části 
pozemku p.č. 5215/34 v k.ú. Přerov došlo podle § 101 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu  k omezení vlastnického práva. Na listu vlastnictví 5535 vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, je pro pozemek uvedený v návrhu usnesení  
zapsáno na základě schváleného územního plánu a podle  § 101 stavebního zákona,  předkupní právo 
pro  statutární město Přerov. Dále jí bylo sděleno, že aktuální cena v čase a místě obvyklá dle 
znaleckého posudku č. 02/11 znalce J. P. činí 650,- Kč/m2. Za tuto cenu hodlá statutární město Přerov 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 5215/34, která je dotčena stavbou 
cyklostezky. Dne 4.10.2011 byla paní Š. opětovně požádána  o zvážení  dalšího postupu,  avšak opět 
nereagovala. Na základě výše uvedených skutečností požádal pan primátor a jeho náměstek o sjednání 
schůzky v období od 30.7. do 8.8. 2012. Paní Š. po urgenci sdělila, "že mnohem vhodnější než plýtvat 
penězi za nesmyslnou cestu do L…. by bylo, kdyby se tyto prostředky  přidali  k investici na nákup 
pozemku." Cena pozemku, kterou požaduje činí 1500,- Kč.

Rada města Přerova na své 46 schůzi dne 22.8.2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova změnit své usnesení č. 79/4/3/2011, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný 
převod pozemku p.č. 5215/34, o výměře 313 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J. Š. do vlastnictví 
statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2( dle znaleckého posudku č. 
2/11 znalce J. P.) 1500,- Kč/m2 , tj. 469 500,- Kč.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání  dne 10.9.2012 usnesením č. 
566/13/3/2012 schválilo úplatný převod  části pozemku p.č. 5215/34, o výměře cca 315 m2 v k.ú. 
Přerov z vlastnictví  J. Š. do vlastnictví statutárního města Přerov za cenu 1500,- Kč/m2, tj. 469 500,-
Kč.

Dne 27.8.2012 byla paní Š. zaslána  k podpisu smlouva o smlouvě budoucí kupní. Tato 
smlouva byla  dne 15.10. 2012 vrácena  bez podpisu, neboť paní Š. požaduje , aby  budoucí kupující 
uhradil při podpisu  smlouvy o smlouvě budoucí kupní budoucímu prodávajícímu  zálohu kupní ceny 
ve výši 300 000,- Kč. Zbývající  část kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu do 20-ti dnů  ode dne 
uzavření kupní  smlouvy.  

         Důvodem předložení a projednání této dispozice  v orgánech obce  je  změna úhrady kupní 
ceny pozemku p.č.  5215/34, orná půda v k.ú. Přerov, (ve vlastnictví paní J. Š.) který je potřebný 
pro  stavbu cyklostezky na ul. Želátovská. Paní Š. požaduje při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní,    zálohu ve výši 300 000,- Kč  kupní ceny.






