
Pořadové číslo: 18/3.3.1.

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 31.5.2013

Předloha pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 
17.6.2013

Předkladatel:  MICHAL ZÁCHA, DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod pozemků p.č. 5307/456, 5307/457, 5307/458, 5307/542, 5307/546, 
5307/551, 5307/553 a 5307/554, vše v k.ú. Přerov, z podílového spoluvlastnictví K.F. a 
S.S. do vlastnictví statutárního města Přerova

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemků p.č. 5307/456 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 83 m2, p.č. 5307/457 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 61 m2, p.č. 5307/458 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 44 m2, 
p.č. 5307/542 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 185 m2, p.č. 5307/546 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 95 m2, p.č. 5307/551 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 40 m2, 
p.č. 5307/553 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 723 m2 a p.č. 5307/554 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 80 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech součástí a příslušenství, 
z podílového spoluvlastnictví K.F. a S.S. (každá k id. ½), do vlastnictví statutárního města Přerova 
za celkovou kupní cenu ve výši 469.050,- Kč, a to za podmínky finančního krytí. 

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 65. schůzi konané dne 29.5.2013 usnesení 
č. 2481/65/6/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení 
dle tohoto návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

K.F. a S.S. jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 17377 pro k.ú. Přerov jako 
podílové spoluvlastnice (každá k id. ½) pozemků v k.ú. Přerov, které se nachází na ul. 
Kouřilkova a ul. U hřbitova v Přerově:



pozemek výměra druh pozemku využití
p.č.5307/456 83 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace chodník, zeleň
p.č.5307/457 61 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace komunikace
p.č.5307/458 44 m2 ostatní plocha – manipulační plocha chodník, zeleň
p.č.5307/542 185 m2 ostatní plocha – manipulační plocha komunikace, chodník, zeleň
p.č.5307/546 95 m2 ostatní plocha – manipulační plocha chodník
p.č.5307/551 40 m2 zastavěná plocha a nádvoří stavba
p.č.5307/553 723 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace chodník, zeleň, dětské hřiště
p.č.5307/554 80 m2 ostatní plocha – manipulační plocha komunikace

Statutární město Přerov je provozovatelem Mateřské školky Přerov, Kouřilkova 2, 
(dále jen „MŠ Kouřilkova 2“), která se nachází ve stavbě občanského vybavení č.p. 830, 
příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemcích p.č. 5307/92 a p.č. 5307/551 
v k.ú. Přerov. Výše uvedená stavba občanského vybavení č.p. 830 je v současné době zapsána 
v katastru nemovitostí na LV č. 11000 pro k.ú. Přerov ve vlastnictví neznámého vlastníka.

Za účelem podání žádosti statutárního města Přerova na Státní fond životního 
prostředí ČR o poskytnutí dotace z programu „Zelená úsporám“ na zateplení budovy č.p. 830 
požádal odbor rozvoje MMPr dne 15.7.2010 odbor právní MMPr o dořešení majetkoprávních 
vztahů k budově č.p. 830 (tj. zápis budovy č.p. 830 do vlastnictví statutárního města Přerova 
v katastru nemovitostí) a k pozemkům v areálu MŠ Kouřilkova 2 (tj. zápis pozemků 
p.č. 5307/92 a 5307/93 v k.ú. Přerov, které byly zapsány v katastru nemovitostí ve vlastnictví 
ČR – MěstNV Přerov s poznámkou o přisloučené části pozemku, na kterou nebyl dodán 
nabývací titul pro ČR, do vlastnictví statutárního města Přerova). 

Za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům v rámci areálu 
MŠ Kouřilkova 2 objednal odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr geometrický 
plán č. 5402-89/2011 ze dne 5.8.2011, na jehož základě byly z pozemků ve vlastnictví ČR –
MěstNV Přerov odděleny přisloučené části pozemků, na které nebyly dohledány kupní 
smlouvy pro ČR - MěstNV Přerov  a na jeho základě zajistil provedení zápisu vlastnického 
práva statutárního města Přerova mj. k pozemkům p.č. 5307/92, 5307/93, 5307/552 
a 5307/557, vše v k.ú. Přerov, které se nacházejí v areálu MŠ Kouřilkova 2 a jeho 
bezprostředním okolí. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr následně dohledal na základě 
listin uložených v Pozemkové knize katastrálního úřadu Š.B. a J.H. jako poslední známé 
vlastníky pozemků p.č. 5307/456, 5307/457, 5307/458, 5307/542, 5307/546, 5307/551, 
5307/553 a 5307/554, vše v k.ú. Přerov, a po zajištění zápisu jejich vlastnického práva 
do katastru nemovitostí požádal příslušné okresní soudy o dodatečné projednání dědictví 
po výše jmenovaných. Na základě dodatečného projednání dědictví po výše jmenovaných 
následně byly jako vlastníci předmětných pozemků zapsány K.F. a S.S. (každá k id. ½).

Za účelem jednání s K.F. a S.S. o převodu pozemků do vlastnictví statutárního města 
Přerova objednal odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr u znalce Ing. P.H.
znalecký posudek na ocenění pozemků (včetně porostů). Ceny předmětných pozemků (včetně 
porostů) byly stanoveny znaleckým posudkem č. 2688-88/2012 ze dne 10.11.2012 takto:  

pozemek výměra druh pozemku cena zjištěná cena obvyklá cena 
obvyklá 
za 1 m2

p.č.5307/456 83 m2 ost. pl. – ost. kom. pozemek: 45.793,59 Kč
porost:     30.261,00 Kč

pozemek: 45.650,-Kč
porost:     21.615,-Kč

550,- Kč



p.č.5307/457 61 m2 ost. pl. – ost. kom. 44.874,04 Kč 36.600,- Kč 600,- Kč

p.č.5307/458 44 m2 ost. pl. – man. pl. 24.276,12 Kč 24.200,- Kč 550,- Kč

p.č.5307/542 185 m2 ost. pl. – man. pl. 102.070,05 Kč 101.750,- Kč 550,- Kč
p.č.5307/546 95 m2 ost. pl. – man. pl. 52.414,35 Kč 52.250,- Kč 550,- Kč
p.č.5307/551 40 m2 zast. pl. 14.250,80 Kč 16.000,- Kč 400,- Kč
p.č.5307/553 723 m2 ost. pl. – ost. kom.   pozemek: 128.795,22 Kč

porost:       79.895,20 Kč
    pozemek: 144.600,- Kč
   porost:       57.068,- Kč

200,- Kč

p.č.5307/554 80 m2 ost. pl. – ost. kom. 58.851,20 Kč 48.000,- Kč 600,- Kč
celkem    pozemky:  471.330,- Kč

   porosty:    110.160,- Kč
   pozemky: 469.050,- Kč

porosty:      78.680,- Kč

Dne 15.11.2012 požádal odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr K.F. a 
S.S. o zaslání sdělení, zda jsou ochotny odprodat statutárnímu městu Přerov pozemky p.č. 
5307/551, 5307/553 a 5307/554, vše v k.ú. Přerov, a pokud ano, za jakou kupní cenu. K.F. a 
S.S. ve svém odpovědi dne 19.12.2012 uvedly, že s prodejem výše uvedených pozemků 
souhlasí a současně nabídly statutárnímu městu Přerov k prodeji rovněž pozemky p.č. 
5307/456, 5307/457, 5307/458, 5307/542 a 5307/546, vše v k.ú. Přerov, s tím, aby statutární 
město Přerov sdělilo, za jakou kupní cenu je ochotno všechny výše uvedené pozemky 
odkoupit.

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr projednal výši kupní ceny 
s náměstkem primátora panem Záchou, DiS. a následně dne 28.2.2013 K.F. a S.S. sdělil, že 
statutární město Přerov je ochotno odkoupit předmětné pozemky, včetně všech součástí a 
příslušenství za celkovou kupní cenu ve výši 469.050,- Kč (v kupní ceně za pozemky by tedy 
byla zahrnuta rovněž cena porostů).

Sdělením ze dne 11.4.2013 vyslovili K.F. a S.S. souhlas s odprodejem pozemků 
p.č. 5307/456, 5307/457, 5307/458, 5307/542, 5307/546, 5307/551, 5307/553 a 5307/554, vše 
v k.ú. Přerov, včetně všech součástí a příslušenství (tj. porostů), za celkovou kupní cenu 
469.050,- Kč.

Koordinanční skupina na svém 8. jednání konaném dne 26.4.2013 vyslovila závěr, 
že nemá připomínky k převodu pozemků do vlastnictví města. Komise pro záměry na svém 
28. jednání konaném dne 15.5.2013 přijala usnesení č. UKM/28/B-1/2013, 
kterým jednomyslně doporučila Radě města Přerova podat Zastupitelstvu města Přerova 
návrh na schválení úplatného převodu nemovitostí dle návrhu na usnesení.

Rada města Přerova přijala na své 65. schůzi konané dne 29.5.2013 usnesení 
č. 2481/65/6/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení 
dle tohoto návrhu na usnesení.

Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu pozemků p.č. 5307/456, 
5307/457, 5307/458, 5307/542, 5307/546, 5307/551, 5307/553 a 5307/554, vše v k.ú. 
Přerov, z podílového spoluvlastnictví K.F. a S.S. (každá k id. ½) do vlastnictví 
statutárního města Přerova.


