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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 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
JAROSLAVA ŠTĚPÁNOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4717/23, ost. plocha, o výměře 309 m2 a 

p.č. 4717/31, ost. plocha, o výměře 83 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
města Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední 
školy zemědělské Přerov, Osmek 47, IČ 63701171, za podmínky že současně bude 

realizováno bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6767/1, ost. plocha, o výměře 835 m2 v 
k.ú. Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy 
zemědělské Přerov, Osmek 47, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ 
00301825.

2. schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6767/1, ost. plocha, o výměře 835 m2, z 
vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy zemědělské 
Přerov, Osmek 47, IČ 63701171, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ 
00301825.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.4.2014 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit bezúplatný převod dle návrhu usnesení.

Stanovisko Komise pro záměry:



Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 20.11.2013 jednomyslně doporučila 
Radě města Přerova schválit záměr směny pozemků dle návrhu usnesení.

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém   jednání  dne 12.7.2013 nedoporučila převod pozemku p.č. 
6784/3 z majetku statutárního města Přerova - jedná se o pozemek určený pro plochy 
veřejných prostranství pro dopravu. Ke směně pozemků p.č. 6767/1 v k.ú. Přerov za pozemky 
p.č. 4717/23 a p.č. 4717/31 v k.ú. Přerov nemá námitek.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 6784/3, p.č. 4717/23 a p.č. 4717/31 se nacházejí ve stávajícím areálu Střední 
školy zemědělské Přerov. Pozemek p.č. 6767/1 tvoří část komunikace směrem ke Strhanci, 
podél garáží v ul.U Žebračky.

Olomoucký kraj, odbor majetkový a právní požádal v roce 2010 o bezúplatný převod 
pozemků p.č. 6767/1, ost. plocha, ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření 
Střední školy zemědělské Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova, za podmínky, že 
současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4717/31, ost. plocha, p.č. 6784/3, 
ost. plocha, p.č.4717/23, ost. plocha, p.č. 4717/35, p.č. 4717/33 a p.č. 4717/30, vše v k.ú. 
Přerov.
Část pozemku p.ř. 6784/3 je zastavěna zídkou, ve vlastnictví Olomouckého kraje, tvořící 
oplocení areálu. Zbytek tohoto pozemku je mimo areál školy, pod místní komunikací. 
Zbývající pozemky zajišťují přístup k budovám ve vlastnictví Olomouckého kraje. Předmětné 
pozemky jsou potřebné pro zajištění činnosti Střední školy zemědělské Přerov.
Pozemky p.č. 4717/30, p.č. 4717/34 a p.č. 4717/33 a p.č. 4717/35 byly vedeny ve vlastnictví 
ČR s právem hospodaření pro MěNV Přerov. Na základě rozhodnutí Ministerstva 
zemědělství, Pozemkového úřadu Přerov byly tyto pozemky zařazeny do pozemkových 
úprav. Vzhledem k tomu nebylo možné v té době pokračovat v řešení bezúplatného převodu –
směny pozemků. S touto skutečností byl Olomoucký kraj, odbor majetkový a právní 
seznámen. V současné době jsou tyto pozemky vedeny na listu vlastnictví pro ČR Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

Na základě opětovné žádosti Olomouckého kraje, týkající se pouze směny pozemků p.č. 
6767/1, ost. plocha, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské 
Přerov za pozemky p.č. 4717/23, ost. plocha, p.č. 4717/31, ost. plocha, a p.č. 6748/3, ost. 
plocha ve vlastnictví statutárního města Přerova, byla tato dispozice předložena k projednání 
orgánům obce.
Záměr směny pozemků byl schválen Radou města Přerova dne 11.12.2013 usnesením č. 
3003/82/6/2013.
V lednu r. 2014 odbor správy majetku obdržel sdělení Olomouckého kraje, že Zastupitelstvo 
Olomouckého kraje na svém zasedání konaném dne 19.12.2013 přijalo usnesení, kterým 
schválilo vzájemný bezúplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. Nabyvatelé uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
Z uvedeného důvodu byla tato dispozice předložena opětovně k projednání Radě města 
Přerova. 
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Maqistrátu 



města Přerova ve dnech od 10.3. do 24.3.2014.
Rada města Přerova na své schůzi dne 5.3.2014 schválila záměr bezúplatného převodu 
pozemků. 
Odbor správy majetku pro informaci uvádí , že dle znaleckého posudku ze dne 12.2.2014 činí 
cena v místě a čase obvyklá za pozemek p.č. 6767/1, ost. plocha 538 580,- Kč, za pozemek 
p.č. 4717/23, ost. plocha 145 890,- Kč a za pozemek p.č. 4717/31, ost. plocha 339 190,- Kč. 
Rozdíl hodnot směňovaných nemovitostí činí 53 500,- Kč ve prospěch statutárního města 
Přerova. 

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost 
Olomouckého kraje o bezúplatný převod pozemků uvedených v návrhu usnesení, které 
jsou potřebné pro zajištění činnosti Střední školy zemědělské Přerov a bezúplatný 
převod pozemku pod místní komunikací do vlastnictví statutárního města Přerova.


