
Pořadové číslo: 23/4.2.1.

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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

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  –  částí 
pozemků  p.č. 4319, p.č. 4316/3, oba v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví, společného jmění manželů Z*** a Ing. P*** G*** - části pozemků p.č. 4316/3, 
ost. plocha, p.č. 4319, zast. plocha a nádvoří, geometrickým plánem č. 5792-125/2013 

označené jako pozemek p.č. 4319/2, ost. plocha, o výměře 56 m2, za cenu v místě a čase 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 61.600,- Kč, tj. 1.100,- Kč/m2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost  projednala  dne 27.9.2013  a doporučila převod částí pozemků 
uvedených v návrhu usnesení.

Komise pro záměry

Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 9.10.2013 a ve věci převodu se 
neusnesla.

Rada města Přerova



Rada města Přerova na své schůzi dne 12.6.2013 schválila záměr převodu části pozemku p.č. 
4319, v k.ú. Přerov, o výměře cca 50 m2. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu 
města Přerova v době od 17.6. do 1.7.2013.

Rada města Přerova na své  78. schůzi dne 23.10.2013 schválila záměr úplatného převodu z 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků  p.č. 4319, zast. plocha a nádvoří  o 
výměře cca 60 m2, p.č. 4316/3, ost. plocha o výměře cca 2 m2, oba v k.ú. Přerov. 
Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 25.10. do 
11.11.2013. 

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 4319, zast. plocha nádvoří, o celkové výměře 824 m2 a p.č. 4316/3, ost. plocha, 

o celkové výměře 4 m2, v k.ú. Přerov, se nachází v ulici Brabansko. Manželé Z*** a Ing. 
P***G*** ***, požádali statutární město Přerov o úplatný převod části pozemku p.č. 4319, 

zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 55 m2 a části pozemku p.č. 4316/3, ost. plocha, o 

výměře 1 m2, za účelem parkování automobilu (na vedlejším pozemku p.č. 4316/4 vlastní 
manželé G*** dvojgaráž). Výše uvedenou část pozemku p.č. 4319 měli manželé G*** 
pronajatu od Tepla Přerov, a.s. Užívaná část pozemku byla ze strany venkovního bazénu 
opatřena plotem – branou, je vybetonována a tvořila tak v té době celek s pozemky ve 
vlastnictví manželů G***. 

Oplocení areálu zasahovalo i do pozemku p.č. 4316/3,cca 1 m2. Teplo Přerov, a.s., jako 
nájemce pronajalo část pozemku p.č. 4319, v k.ú. Přerov, Ing. P*** G*** v rozporu s nájemní 
smlouvou ze dne 30.4.2008, ve znění dalších dodatků, kterou má uzavřenou se Statutárním 
městem Přerovem jako pronajímatelem na nájem nemovitostí v plaveckém areálu. Dle 
Dodatku č. 1, odst.1 nájemní smlouvy je nájemce oprávněn přenechat předmět nájmu do 
podnájmu třetím osobám jen z předchozím souhlasem pronajímatele. V tomto případě toto 
ustanovení bylo porušeno, pronajímatel bez souhlasu část pozemku p.č.4319 pronajal za 
úplatu a tím vznikl na straně Tepla Přerov, a.s., neoprávněný majetkový prospěch. 

Podnájemní smlouvu č. 03/2012/PA na užívání části pozemku p.č. 4319, o výměře 49 m2, za 
účelem parkování vozidla uzavřelo Teplo Přerov a.s., jako nájemce s Ing. P*** G***, jako 
podnájemcem dne 29.5 2012, na dobu určitou s účinností od 1.6.2012 do 31.12.2018, za 
úhradu ve výši 850,- Kč/měsíc. Smlouva byla ukončena výpovědí ze strany Tepla a.s., k 
31.10.2013. Teplo Přerov a.s., byla na bezdůvodné obohacení písemně upozorněna s tím, že v 
orgánech města bude projednána dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání. Teplo Přerov 
nesouhlasí s převodem částí pozemků uvedených v návrhu usnesení manželům G***. V 
současné době Teplo a.s., využívá tyto části pozemku ke skladování přebytečného materiálu.

Rada města Přerova na své schůzi dne 12.6.2013 schválila záměr převodu části pozemku p.č. 

4319, v k.ú. Přerov, o výměře cca 50 m2. Na základě tohoto usnesení byl záměr převodu 
zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova a následně objednáno vyhotovení 
geometrického plánu.
Při vyměřování pozemku geodety bylo zjištěno, že hranice pozemku netvoří z jedné strany 
budova a po oddělení by vznikl zbytkový proužek pozemku o zanedbatelné výměře, na který 
by statutární město nemělo přístup, taktéž stávající oplocení zasahuje do dalšího pozemku p.č. 
43163/3 několika centimetry a tento pozemek nebyl součástí původní žádosti o převod a není 



ani předmětem nájmu v rámci uzavřené nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem 
Teplem Přerov, a.s. Po konzultaci se žadateli tito souhlasili s převodem těchto části pozemků 
tak, aby vznikl ucelený komplex v souladu s předmětem převodu a hranicemi pozemků. 
Následně Rada města Přerova na své schůzi dne 23.10.2013 schválila záměr úplatného 

převodu části pozemku p.č. 4319, o výměře cca 60 m2 a části pozemku p.č. 4316/3, o výměře 

cca 2 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova. Na základě 
zpracovaného geometrického plánu byl vypracován znalecký posudek, kterým byla stanovena 

cena v čase a místě obvyklé v celkové výši 61.600,- Kč, tj. 1.100,- Kč/m2. Kupující s výší 
kupní ceny souhlasili.
V případě neschválení převodu bude uzavřen dodatek k nájemní smlouvě s Teplem Přerov, 
a.s., kterým bude rozšířen nájem pozemků v areálu bazénu o pozemek p.č. 4316/3, který není 
v současné době předmětem nájmu a Teplo Přerov a.s., a tento pozemek užívá. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
majetkoprávního vztahu k části pozemku p.č. 4316/3 a p.č. 4319, v k.ú. Přerov, v ul. 
Brabansko.


