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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
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Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 
1220/2 a p.č. 1234 v k.ú. Čekyně a pozemku p.č. 1690/8 v k.ú. Žeravice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1220/2, ostatní plocha-skládka, o výměře 91 m2 a p.č. 1234, 
ostatní plocha-skládka, o výměře 3.173 m2 v k.ú. Čekyně a p.č. 1690/8, ostatní plocha-ostatní 
komunikace, o výměře 5 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s 
nemovitostmi přísluší Lesům České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ 
42196451 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 975.000,-- Kč,  a to za podmínky 
finančního krytí.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech

Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech doporučila dne 16.5.2012 
Radě města Přerova schválit záměr - úplatný převod nemovitostí z vlastnictví České 
republiky, právo hospodařit s nemovitostmi přísluší Lesům České republiky do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Rada Města Přerova 

Rada Města Přerova  schválila dne 30.5.2012 záměr - úplatný převod nemovitostí z vlastnictví 
České republiky, právo hospodařit s nemovitostmi přísluší Lesům České republiky do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

Rada města Přerova



Rada města Přerova  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 
nemovitostí z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s nemovitostmi přísluší Lesům 
České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 975.000,--Kč, a to za 
podmínky finančního krytí.

Důvodová zpráva:

Pozemky v k.ú. Čekyně jsou situovány pod stavbou 3. pole uložiště na skládce TKO II – Žeravice a 
pozemek v k.ú. Žeravice je situován pod stavbou příjezdové komunikace ke skládce TKO Žeravice.

Stavba skládky byla povolena na základě územního rozhodnutí č. 146/1991 ze dne 24.10.1991 a 
stavebního povolení č. 438/1991 č.j. SÚ 2789/91-332/7-438-ŠI/NE ze dne 14.11.1991. Skládka je 
provozována na základě kolaudačního rozhodnutí, kterým byla uvedena do předčasného užívání, 
neboť výše uvedené pozemky nebylo možno v době výstavby vykoupit.

Pozemky pod stavbou skládky (v k.ú. Čekyně),  je žádoucí vykoupit pro účely provozování skládky 
TKO Žeravice, neboť v současné době jsou užívány na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena 
s vlastníkem pozemků - Českou republikou, právo hospodařit s pozemky přísluší Lesům ČR. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 31.3.2008, původně na dobu určitou, tj. do 31.10.2011. Nyní je 
uzavřena platná nájemní smlouva do 31.10.2015. Nájemné činí 8,- Kč/m2/rok, tj. celkem 26.112,- Kč 
bez DPH. Pronajímatel však nájemné každoročně upravuje v závislosti na míře inflace, která je 
vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, které stanovuje Český 
statistický úřad pro každý kalendářní rok.

Další pozemek, v k.ú. Žeravice, který je rovněž ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s 
pozemky přísluší Lesům ČR a je situován pod stavbou příjezdové komunikace ke skládce TKO, 
zůstává do dnešního dne právně neošetřen.
Podle předběžné dohody, která byla uzavřena s vlastníkem pozemků je žádoucí, aby statutární město 
Přerov, které všechny uvedené pozemky fakticky užívá tyto vykoupilo.

Kupní cena pozemků činí dle znaleckého posudku  Jana Richtera č. 2013/3344/046 ze dne 17.7.2013 
částku 964.380,--Kč, k této částce požadují Lesy České republiky zaplatit také úhradu nákladů 
spojených s přípravou podkladů pro koncipaci kupní smlouvy (správní poplatky, které uhradili 
katastrálnímu úřadu za vyhledávání nabývacích titulů) v částce 2.050,-- Kč a úhradu nákladů 
spojených s vyhotovením znaleckého posudku v částce 7.730,--Kč. Celková kupní cena tedy činí po 
zaokrouhlení 975.000,-- Kč.

Statutární město Přerov úplatně převede do svého vlastnictví pozemky, které se nacházejí 
skládkou TKO v Žeravicích, včetně pozemku, na kterém je z části postavena příjezdová 
komunikace ke skládce.


