
                                                                      Pořadové číslo: 19/3.2.1.

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 28.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9.9. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části  
pozemku p. č. 507/1, p. č. 498, p. č. 497, p. č. 496, vše  v k. ú. Přerov. 
Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části  
pozemku p. č. 501 v k. ú. Přerov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 501, zast. plocha, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 
5588-28/2012 jako pozemek p.č. 501/2, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 7 m2, 
z majetku B. K. – id. podíl ¾  a Ing. M. K., bytem 75111 Sušice 41 – id. podíl ¼, za 
dohodnutou cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 1.680,- Kč.

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 498, ost. plocha, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 
5588-28/2012 jako pozemek p.č. 498, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 137 m2, do 
SJM B. K. a Ing. M. K., za dohodnutou cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 32.880,- Kč.

3. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova do 
SJM B. K. a Ing. M. K.  - části pozemku p.č.496, zast. plocha, v k.ú. Přerov, označené 
geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 496, ost. plocha, v k.ú. 
Přerov, o výměře 81 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem v celkové výši 67.230,- Kč, tj. 830,- Kč/m2, části pozemku p.č. 497, 
zahrada, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako 



pozemek p.č. 497, zahrada, v k.ú. Přerov, o výměře 9 m2, za cenu v místě a čase 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 7.470,- Kč, tj. 830.- Kč/m2, 
části pozemku p.č. 507/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 
5588-28/2012 jako pozemek p.č. 507/8, ost. plocha o výměře 17 m2, za cenu v místě a 
čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 14.110,- Kč, tj. 830,-
Kč/m2. Celková cena pozemků činí 88.810,-Kč

Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek 
za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, organizace:

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova na svém 9. zasedání dne 27.11.2003, usnesením č. 161/9/3 B-
6.1. schválilo úplatný převod části pozemku p.č. 501 v k.ú. Přerov, do majetku statutárního 
města Přerova, na svém 11. zasedání dne 12.2.2004, usnesením č. 207/11/3 A-5.2.schválilo  
úplatný převod části pozemku p.č. 498, v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova

Rada města Přerova  na své 1. schůzi dne 22.11.2006 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  částí pozemků p.č. 496, p.č. 497, oba 
v k.ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  Magistrátu města Přerova v době od 
28.11. do 13.12.2006.
Rada města Přerova na své 57. schůzi  dne 6.3.2013 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č.507/1 v k.ú. 
Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  Magistrátu města Přerova v době od 11.3. do 
26.3.2013.
Rada města Přerova na své  64. schůzi dne 29.5.2013 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p. č. 498, p. č. 497, p. 
č. 496, vše  v k. ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  Magistrátu města Přerova 
v době od 3.6. do 17.6.2013

Důvodová zpráva: 

Pozemky se nachází u velkokapacitního parkoviště a pod tímto parkovištěm na nábřeží 
Protifašistických bojovníků, poblíž restaurace Bečva.
V rámci přípravy stavby parkoviště na nábř. PFB byly řešeny převody pozemků z majetku 
fyzických osob do majetku Města Přerova. Mimo jiné pozemky, jejichž převod již byl 
uskutečněn /převáděly se celé pozemky/ zbývá ještě dořešit převod pozemků v rámci stavby 
tohoto parkoviště po vyhotovení geometrického plánu a převod pozemků sousedících se 
stavbou parkoviště, o které požádali manželé Kleinovi.

Zastupitelstva města Přerova konané dne 27.11.2003 schválilo usnesením č.  161/9/3 B-6.1. 
převod nemovitých věcí – části pozemku p.č. 501, v k.ú. Přerov, zast. plocha a nádvoří o 
výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov do majetku města Přerova. z vlastnictví:

- Ing. M. K. -vlastnický podíl 6/12;



- J. H.-vlastnický podíl 2/12;
- T. H. -vlastnický podíl 3/12;
- L. H.- vlastnický podíl 1/12,
přičemž výměra části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem, kupní cena bude 
činit 240,- Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého 
posudku a poplatky spojené  s vkladovým řízením uhradí Město Přerov. 

Následně byla 9.4.2004 uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi výše uvedenými 
subjekty. 

Zastupitelstva města Přerova konané dne 12.2.2004 schválilo usnesením č. č. 207/11/3 A-5.2.   
převod nemovitých věcí – části pozemku p. č. 498, v k.ú. Přerov, ost. plocha o výměře cca 
160 m2, v k.ú. Přerov, z majetku města Přerova do podílového spoluvlastnictví:

- Ing. M. K.- vlastnický podíl 2/4;
- T. H. – vlastnický podíl 1/4;
- L. H. – vlastnický podíl 1/4,                                                                
přičemž výměra části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem a kupní cena bude činit 
240,- Kč/m2. Náklady spojené  s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku       
a poplatky spojené s vkladovým řízením uhradí Město Přerov. 

Následně byla dne 9.4.2004 uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi výše 
uvedenými subjekty.

V rámci stavby parkoviště a vzhledem k dispozici domu a přilehlých zbytkových pozemků    
u tohoto domu v majetku statutárního města Přerova a dále na základě zpracovaného 
geometrického plánu č. 5588-28/2012 ze dne 26.6.2012 požádali manžele K. o převod  části 
pozemku p.č. 496, zast. plocha, v k. ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-
28/2012 jako pozemek p.č. 496, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 81 m2, části pozemku 
p.č. 497, zahrada, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako 
pozemek p.č. 497, zahrada, v k.ú. Přerov, o výměře 9 m2,  části pozemku p.č. 507/1, ost. 
plocha v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 
507/8, ost. plocha o výměře 17 m2. Znaleckým posudkem byla stanovena cena administrativní 
u části pozemku p.č. 496 ve výši 61.847,55 Kč, tj. 763,55 Kč/m2, u části pozemku p.č. 497  ve 
výši 6.871,95 Kč, tj. 763,55 Kč/m2, u části pozemku p.č. 507/1 ve výši 13.817,09 Kč, tj. 
763,55 Kč/m2. Cena v místě a čase obvyklá u těchto částí pozemků byla stanovena ve výši 
uvedené v návrhu usnesení - bod 3, a činí celkem 88.810,-Kč.

Rada města Přerova  na své 1. schůzi dne 22.11.2006 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  částí pozemků p.č. 496, p.č. 497, oba 
v k.ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  Magistrátu města Přerova v době od 
28.11. do 13.12.2006. 
Rada města Přerova na své 57. schůzi  dne 6.3.2013 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 507/1 v k.ú. 
Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  Magistrátu města Přerova v době od 11.3. do 
26.3.2013.
Při přípravě podkladů pro převod na základě výše uvedených smluv o budoucích kupních 
smlouvách bylo zjištěno, že v rámci vypořádání spoluvlastnických podílů došlo k převodu  
podílů na pozemku p.č. 501 a budově umístěné na tomto pozemku z majetku spoluvlastníků 



uvedených v smlouvě o budoucí kupní smlouvě  na spoluvlastníky B. K.– id. podíl  ¾ a Ing. 
M.K. – id. podíl ¼.

Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám oproti smlouvě o budoucí kupní smlouvě v počtu 
kupujících / zúžení počtu kupujících/a vzhledem k tomu, že záměr převodu pozemků p.č. 496, 
p.č. 497 byl schválen v roce 2006 a převod pozemku p.č. 498 v roce 2004, bylo třeba záměr 
převodu pozemků p.č. 496, p.č.497, p.č.498, opětovně projednat v Radě města Přerova dne 
29.5.2013. Rada na této schůzi záměr převodu schválila a záměr byl zveřejněn na úřední 
desce Magistrátu města Přerova v době od 3.6. do 17.6.2013. Převod části pozemků 
uvedených v bodech 1 a 2  návrhu usnesení bude uskutečněn se stávajícími spoluvlastníky za  
podmínek uvedených ve smlouvách o budoucích kupních smlouvách. Kupující s cenou 
souhlasí.

       Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je 
majetkoprávní dořešení vztahu pozemků pod parkovištěm a převod částí pozemků 
žadatelům v ul. nábřeží PFB.


