
Pořadové číslo: 20/3.3.2.

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 9.10.2013

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
JAROSLAVA ŠTĚPÁNOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 
622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
622/24, trvalý travní porost, o výměře 1831 m2 a p.č. 621/11, vodní plocha, o výměře 13 m2, oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova z vlastnictví Ing. F. K. a J. . K. za kupní cenu ve výši - dle znaleckého posudku, 
cena v místě a čase obvyklá 61 740,- Kč, tj. 33,50 Kč/m2 a to za podmínky finančního krytí.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 10.9.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Stanovisko oddělení školství, mládeže a tělovýchovy:

Oddělení školství, mládeže a tělovýchovy konstatuje, že zkvalitnění každého sportoviště je 
přínosem pro statutární město Přerov a jeho občany. Vykoupením předmětných pozemků 
statutárním městem Přerovem a jejich následným pronajmutím Fotbalovému klubu Kozlovice 
by tak došlo ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití hlavně mladých fotbalistů uvedeného 
fotbalového klubu. Rozšířil by se tak i počet kvalitních travnatých fotbalových ploch na 
území města Přerova zaručující další zlepšení přípravy mladých fotbalistů.

Stanovisko  komise pro záměry:



Komise pro záměry na svém jednání dne 9.2.2011 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr úplatného převodu.

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.2.2011 schválila záměr úplatného převodu.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází za sportovním  areálem fotbalového klubu v 
Kozlovicích.

Fotbalový klub Kozlovice, zastoupený předsedou FK L.K. , užívá pozemky p.č. 62/1 hřiště, 
p.č. 16,  ost. plocha,  v k.ú. Kozlovice u Přerova na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 8.3.2000 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 8.3.2007, dodatku č. 2 ze dne 5.10.2007, dodatku č. 3 ze dne 19.10.2009 a 
dodatku č. 4  ze dne 14.9.2010. Dále užívá FK Kozlovice pozemky p.č. 622/14 a p.č. 622/15, oba 
trvalý travní porost v k.ú. Kozlovice u Přerova na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 16.7.2009 a část 
pozemku p.č. 17/1,  ost. plocha, na základě nájemní smlouvy ze dne 14.10.2010. Fotbalový klub je 
vlastníkem pozemku p.č. 622/23, trvalý travní porost, o výměře 1 651 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Fotbalový klub požádal dopisem v r. 2011 o finanční pomoc při dobudování  fotbalového 
areálu. Ve svém dopise FK navrhl vykoupit statutárním městem Přerovem  pozemky p.č. 622/24, p.č. 
622/12, p.č. 622/8, p.č. 622/10, p.č. 622/17, vše trvalý travní porost v k.ú. Kozlovice u Přerova od 
stávajících vlastníků ve dvou etapách a posléze formou nájemního vztahu pronajmout Fotbalovému 
klubu Kozlovice.  Tyto pozemky byly projednány a schváleny jako záměr  statutárního města Přerova 
- úplatný převod pozemků do majetku statutárního města Přerova  na 6. schůzi Rady města Přerova 
dne 23.2.2011. Fotbalový klub Kozlovice byl písemně informován, že vzhledem k velkému množství 
spoluvlastníků u předmětných pozemků v k.ú. Kozlovice, bude velmi obtížné dosáhnout shody 
ohledně výše kupní ceny a uzavření kupních smluv a že se jedná o dlouhodobou záležitost.

Vzhledem k tomu, že Fotbalový klub Kozlovice  nedisponuje finančními prostředky na výkup 
pozemku p.č. 622/24 trvalý travní porost, který je ve vlastnictví J.K. a Ing.F.K, požádal opětovně  
statutární město Přerov o výkup předmětného pozemku  do svého vlastnictví s tím, že by tento 
pozemek byl přičleněn k pozemkům p.č. 622/15 a p.č. 622/14, které jsou ve vlastnictví statutárního 
města Přerova. Na těchto pozemcích je dle studie z r. 2009 předpokládáno vybudování nového vjezdu 
do sportovního areálu a zbudování nové sportovní plochy a parkoviště.

Odbor správy majetku  oslovil vlastníky pozemku p.č. 622/24, trvalý travní porost – J. K. a 
Ing. F. K. s nabídkou výkupu id. 1/2 předmětného pozemku a požádal o návrh kupní ceny za m2.  
Ing. F. K. navrhl kupní cenu ve výši 140,- Kč/m2  s tím, že budoucí kupující musí současně koupit 
pozemek p.č. 621/11 o výměře 13 m2 - koryto vodního toku, jehož obslužnot neoddělitelně souvisí s 
pozemkem p.č. 622/24.   J.K. navrhl kupní cenu ve výši 100,- až 140,- Kč/m2. Odbor správy majetku 
nechal vypracovat znalecký posudek na předmětné pozemky. Cena v místě a čase obvyklá  za 
pozemek p.č. 622/24  činí 61 305,18 Kč a za pozemek p.č. 621/11 činí 435,26 Kč. Cena 
administrativní je totožná s cenou v místě a čase obvyklou, tj. 33,50 Kč/m2.
Ing. F.K. a J..K. b yli  s výší kupní ceny dle  znaleckého posudku seznámeni.  Ing. F.K. trvá na výši 
kupní ceny za 140,- Kč/m2 a J.K. souhlasí  s výši kupní ceny dle znaleckého posudku.

Důvodem k projednání této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost Fotbalového 
klubu Kozlovice o výkup pozemků do majetku statutárního města Přerova z vlastnictví 
soukromých vlastníků  a následný dlouhodobý pronájem pozemků Fotbalovému klubu 
Kozlovice.


