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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 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9.12. 
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. 
5307/85  v k.ú. Přerov.

Návrh usnesení:

Rada města Přerova po projednání

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
5307/85, ost. plocha, v k.ú.  Přerov, GP č. 5429-101/2011 označené jako pozemky p.č. 5307/593         

o výměře 6 m2, p.č. 5307/594 o výměře 6 m2, p.č. 5307/595 o výměře 5 m2, p.č. 5307/596 o výměře 

5 m2, p.č. 5307/597 o výměře 5 m2, p.č. 5307/598 o výměře 5 m2, do majetku  vlastníků bytových 
jednotek dle jejich níže uvedeného spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 989, 
990, a pozemku p.č. 5307/41 v k.ú. Přerov, příslušného k části obce Přerov I – Město, za cenu v čase  

a místě obvyklou  53.740,- Kč, tj. 1.679,375 Kč/m2. Kupní cenu a náklady spojené  s vyhotovením 
znaleckého  posudku uhradí  vlastníci bytových jednotek dle spoluvlastnického podílu na domu č.p. 
989, 990. Správní  poplatek  za vklad  práva do katastru nemovitostí uhradí jednotliví kupující.

          Č.jed.    způsob využití                                                     vlast. podíl

          989/3      byt                                                                         739/19814
    
          989/6      byt                                                                         532/19814



          990/12    byt                                                                           266/9907
    
          989/13    byt                                                                         739/19814

          989/12    byt                                                                           266/9907

          990/1      byt                                                                           312/9907

          ostatní    byty      Stavební bytové družstvo Přerov,            8058/9907
                                      Kratochvílova 41, Přerov I-Město                            

Vyjádření dotčeného odboru, organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina dne 16.8.2013 projednala žádost a doporučila převod  části pozemku p.č. 
5307/85, v k.ú. Přerov.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 18.9.2013 a doporučila Radě města Přerova  
schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova- části pozemku p.č. 5307/85, v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.10.2013 schválila záměr úplatného převodu nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5307/85, v k.ú. Přerov.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 4. do 18.10.2013.
Rada města Přerova na své 80. schůzi dne 13.11.2013 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod   části pozemku p.č. 5307/85 v k.ú. Přerrov.

Důvodová zpráva: 

     Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov, IČ 00053236   a  fyzické
osoby - jako spoluvlastníci domu č.p. 989 (Želatovská 4), č.p.990 (Želatovská 6)    a pozemku p.č. 
5307/41 zast. plocha a nádvoří o výměře 335 m2, v k.ú. Přerov, na kterém dům stojí, požádali 
statutární město Přerov o převod části pozemku p.č. 5307/85 ost. plocha    o výměře cca 12 m2 v k.ú. 
Přerov, který je v majetku statutárního města Přerova.  Jedná se     o pozemky pod schodišti do těchto 
domů a SBD spolu s dalšími spoluvlastníky hodlají majetkoprávně dořešit vztah k pozemku současně 
s další částí pozemku pod nově vybudovanými lodžiemi. 

Na základě usnesení  č. 1007/30/3/2010 byla mezi statutárním městem statutárním městem Přerovem 
jako budoucím prodávajícím a SBD Přerov a vlastníky bytových jednotek domu č.p. 989 (Želatovská 
4) a č.p.990 (Želatovská 6), jako budoucími kupujícími uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní na 
část pozemku p.č. 5307/85 o výměře cca 25 m2 (skutečná výměra dle GP je 20 m2). Jedná se o 
pozemek pod lodžiemi v rámci rekonstrukce výše uvedených domů. Po jejich vybudování a kolaudaci 
byl na statutární město Přerov doručen na základě smlouvy geometrický plán k vypracování 
znaleckého posudku ke stanovení kupní ceny. Geometrickým plánem však byla zaměřena i část 
pozemku pod schodišti (12 m2) - nad rámec schválené výměry části pozemku p.č. 5307/85 k převodu. 
Po konzultaci s budoucími kupujícími, kteří se dohodli, že odkoupí od statutárního města Přerova i 



tuto část pozemku pod schodišti, byl schválen v orgánech města záměr převodu. Dále došlo oproti 
uzavřené smlouvě o budoucí kupní smlouvě ke změně počtu vlastníků bytových jednotek a je třeba 
schválit převod části pozemku do jejich vlastnictví. V této souvislosti je t řeba dořešit i bezesmluvní 
užívání části pozemku p.č. 5307/85, v k.ú. Přerov, o výměře 12 m2, pod schodišti. To bylo schváleno 
na 80. schůzi Rady města Přerova dne 13.11.2013.  Znaleckým posudkem byla stanovena 
administrativní  cena pozemků ve výši 53.740,- Kč, cena v čase a místě obvyklá ve výši 53.740,- Kč, 
tj. 1.679,375 Kč/m2. Jedná se o celkovou kupní cenu na část pozemku na základě již uzavřené 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě a na pozemky, které jsou předmětem převodu na základě návrhu 
usnesení této předlohy. Vzhledem k tomu, že došlo v období od uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě k podstatným změnám  v počtu vlastníků bytových jednotek a není možno uzavřít kupní 
smlouvy na základě smlouvy  o budoucí smlouvě kupní, je třeba opětovně schválit v orgánech města 
převod  částí pozemku  pro všechny vlastníky bytových jednotek v domech č.p. 989 (Želatovská 4) a 
č.p.990 (Želatovská 6). Rada města Přerova na své schůzi dne 13.11.2013 doporučila Zastupitelstvu 
města Přerova schválit převod části pozemku p.č.5307/85 v k.ú. Přerov s tím, že kupní cenu uhradí 
Stavební bytové družstvo za všechny spoluvlastníky domu. Tato podmínka byla obsahem původní 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní.   V této části usnesení na základě jednání se Stavebním bytových 
družstvem Přerov dochází ke změně v tom, že kupní cenu uhradí  vlastnící bytových jednotek  dle 
spoluvlastnického podílu na domu č.p. 989,990  a  v tomto pozměněném znění je předkládáno 
usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Přerova.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
majetkoprávního vztahu  k části pozemku p.č. 5307/85 v k.ú. Přerov .


