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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

Přerov 14.10.2013

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
Mgr. VERONIKA STEJSKALOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnického 
podílu ve výši 69205/203682 na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5 v k.ú. 
Přerov, obec Přerov za část pozemku p.č. 3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 
5788-125/2013 jako pozemek p.č. 3114/6  v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví 
Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, 
Přerov I - Město, Přerov 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje směnu spoluvlastnického podílu ve výši 69205/203682 na pozemcích p.č. 3067/3 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 215 m2, p.č. 3067/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 
m2 a p.č. 3067/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 211 m2 v k.ú. Přerov, obec Přerov ve 
vlastnictví statutárního města Přerova -   za  část pozemku p.č. 3114/2, označenou dle geometrického 
plánu č. 5788-125/2013 jako p.č. 3114/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 59 m2 v k.ú. 
Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem 
Kratochvílova 128/41, Přerov I - Město, Přerov. Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen 
směňovaných nemovitostí ve výši 81.265,--Kč ve prospěch statutárního města Přerova. Smluvní strany 
uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znalecký posudek a správní poplatek za 
vklad práva do katastru nemovitostí napolovic.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova schválila záměr směnit nemovité věci dne 9.7.2013, záměr byl vyvěšen 
na úřední desce Magistrátu města Přerova ve dnech 12.7.-29.7.2013.

Rada města Přerova 



Rada města Přerova  podala dne 2.10.2013 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
nemovitých věcí v předloženém znění.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 
schválit usnesení v předloženém znění.

Důvodová zpráva:

V loňském roce statutární město Přerov prodalo na základě dostatečně zveřejněného, nepodmíněného 
a otevřeného výběrového řízení v souladu se sdělením Komise o prvcích státní podpory při prodejích 
pozemků a staveb orgány veřejné moci celkem 78 pozemků, které byly zastavěny budovami ve 
vlastnictví třetí osoby (Stavebního bytového družstva Přerov) za kupní cenu 500,-- Kč/m2. Celková 
kupní cena činila 13.275.000,-- Kč. Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce - vlastník budov 
postavených na těchto pozemcích, tedy Stavební bytové družstvo Přerov.
Kupní smlouva  byla uzavřena dne 17.8.2012, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 
prospěch kupujícího byl proveden dne 5.10.2012.

Pozemky, u kterých nebyly dořešeny majetkoprávní vztahy, nebyly součástí tohoto převodu a budou 
předkládány k projednání  příslušným orgánům obce postupně, v závislosti na zajištění příslušných 
dokladů naším odborem.

Směňované pozemky se nachází v ulici Šrobárova (na pozemku je postaven bytový dům Šrobárova 
9,11,13) a na Žerotínově náměstí. Spoluvlastnický podíl na pozemcích v ulici Šrobárova nebylo 
možno zařadit do předchozí etapy převodu pozemků, neboť v uvedeném domě dosud nebyly 
vymezeny bytové jednotky ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Nebylo tudíž možno  
určit velikost spoluvlastnického podílu na pozemcích pod budouvou. Přesná výše spoluvlastnických 
podílů na pozemcích pod budovou byla sdělena odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. 
Ivou Derychovou v minulých dnech. Vymezeníbytových jednotek v objektu bydlení v ulici Šrobárova 
9,11,13 bude provedeno notářským zápisem, který připravuje JUDr. Marcela Stoklásková a bude 
projednán v orgánech obce.  Proto je nyní možno dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům p.č. 
3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5, vše v k.ú. Přerov , obec Přerov, které jsou zastavěny budovou, se 
způsobem využití - bydlení (Šrobárova 9,11,13). Část bytových jednotek je již ve vlastnictví fyzických 
osob, další část je ve vlastnictví statutárního města Přerov a část je ve vlastnictví SBD Přerov.

Přepočtem spoluvlastnického podílu, který bude převeden Stavebnímu bytovému družstvu Přerov na 
zastavěnou plochu se jedná o výměru 221,53 m2, směnou pak statutární město Přerov obdrží část 
pozemku, p.č. 3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 5788-125/2013 jako pozemek p.č. 
3114/6 v k.ú. Přerov o výměře cca 59 m2. Kupní cena za m2 zastavěné plochy byla sjednána dohodou 
smluvních stran na částku 500,--Kč/m2 zejména z toho důvodu, aby nedošlo ke znevýhodnění 
některých družstevníků oproti těm, kterým byly převedeny pozemky pod budovami v loňském roce. 
SBD Přerov tyto pozemky nadále převede vlastníkům bytových jednotek, o velikosti odpovídající 
spoluvlastnickým podílům na jednotlivých bytových jednotkách a to za cenu, za kterou  pozemky od 
statutárního města Přerova nabude, navýšenou o náklady spojené s převodem. Celková hodnota částí 
pozemků ve vlastnictví města pod budovou Šrobárova 9,11,13 je 110.765,--Kč, město pak směnou 
obdrží  pozemek o výměře 59 m2 (veřejné prostranství) na Žerotínově náměstí  v hodnotě 29.500,--
Kč. Rozdíl v hodnotách směňovaných nemovitostí je 81.265,--Kč ve prospěch statutárního města 
Přerov, vycházíme-li z částky 500,--Kč/m2. Reálná hodnota pozemků ve Šrobárově ulici je podle 
znaleckého posudku, který byl vypracován Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. 2.201,--Kč/m2 a 
na Žerotínově náměstí 1.936,--Kč/m2 . Z výše uvedeného vyplývá, že pozemky jsou převáděny za 
cenu nižší než byla stanovena cena obvyklá dle znaleckého posudku. Uvedenou odchylku 
odůvodňujeme jednotným postupem ve věci převodu pozemků pod stavbami ve vlastnictví SBD 



Přerov, kdy již zrealizovanému převodu předcházelo řádné zveřejnění záměru se stanovením ceny 
500,-Kč/m2 po dobu 3 měsíců a výše uvedeným rovným přístupem k nájemcům.

Přepočteme-li tedy rozdíl směňovaných m2 (151,53 m2 ve prospěch stavebního bytového družstva 
Přerov), pak je rozdíl ve směňovaných nemovitostech vyčíslen částkou 373.363,--Kč, což odpovídá 
částce cca 14.934,50 Euro. Z toho plyne, že Stavebnímu bytovému družstvu Přerov bude ze strany 
města poskytnuta veřejná podpora v režimu de minimis v hodnotě cca 14.934,50 Euro. Dle Registru 
veřejných podpor SBD Přerov v rozhodném období 3 let čerpalo podporu ve výši 109.989 Euro. 
Poskytnutím podpory statutárním městem Přerov ve výši cca 14.934,50 Euro nedojde k porušení 
pravidel de minimis. 

Záměr směnit uvedené nemovitosti byl po projednání v Radě města Přerova zveřejněn na úřední desce 
Magistrátu města Přerova v době od 12.7. do 29.7.2013.

Rada města Přerova projednala směnu nemovitých věcí dne 2.10.2013 a podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit usnesení v předloženém znění.

Předloženým materiálem budou dořešeny majetkoprávní vztahy ke spoluvlastnickému podílu na  
pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4 a p. č. 3067/5 (Šrobárova 9,11,13), který je ve vlastnictví města 
a k části pozemku p.č. 3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 5788-125/2013 jako p.č. 
3114/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 59 m2  (veřejné prostranství na 
Žerotínově náměstí), který je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov.


