
Pořadové číslo: 25/3.2.15.

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 5.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
4809 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova č.p.  3162 příslušná k části obce Přerov I. -
Město

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4809, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122 m2

v k.ú. Přerov jehož součástí je stavba č.p. 3162, jiná stavba, příslušná k části obce Přerov I. -
Město z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů L*** a M*** 
za kupní cenu 476.000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku 
p.č. 4908 v k.ú. Přerov s budovou č.p. 3162 příslušnou k části obce Přerov I. - Město stojící 
na tomto pozemku na 87. schůzi konané dne 24.3.2014. Na své 96. schůzi konané dne 
6.8.2014 Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku se stavbou za podmínek dle návrhu usnesení. 



Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit úplatný převod pozemku s 
budovou za navrženou kupní cenu 476.000,- Kč. Důvodem je skutečnost, že manž. 
Dokládalovi vlastními prostředky a se souhlasem města zhodnotili převáděnou nemovitost, 
kdy investovali do rekonstrukce částku 1.454.993,- Kč. Bez takto provedené rekonstrukce 
byla nemovitost předurčena k demolici.  Za dobu trvání nájemní smlouvy byla do nájemného 
započtena cca 1/3 takto vložených finančních prostředků.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 4809, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122 m2, jehož součástí je budova 
č.p. 3162 příslušná k části obce Přerov I. - Město, se nachází u vstupu k přírodnímu koupališti 
Velká Laguna. 
Uvedenou nemovitost užívají na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 5.2.2008 manželé 
L*** a M***. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 15 let - do 4.2.2023. Manželé 
D***, v souladu s touto smlouvou, objekt zrekonstruovali a provozují zde občerstvení a 
zázemí pro rekreační sportovce – „Bašta u Dokládalů“. Náklady na rekonstrukci budovy ve 
výši 1.454.993,- Kč (doložené doklady a odsouhlasené) jsou započteny do nájemného po 
celou dobu trvání nájmu dle výše citované nájemní smlouvy, t.j. 15 let.
Manž. D*** dále užívají na základě smlouvy o nájmu ze dne 21.7.2008 a na základě smlouvy 

o nájmu ze dne 26.10.2009 část pozemku p.č. 4810 o výměře 95 m2 a část pozemku p.č. 4811 

o výměře 25 m2 jako předzahrádku s občerstvením navazující na pronajatý objekt. Terénní a 
stavební úpravy pro umístění předzahrádky s občerstvením provedli se souhlasem města na 
své náklady. Manželé D*** plní své povinnosti nájemce a hradí řádně nájemné.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání konaném dne 15.4.2013 schválilo záměr
prodeje 48 nebytových jednotek a nebytových prostor ve 30-ti objektech, m.j. pozemku p.č. 
4809 v k.ú. Přerov a budovy č.p. 3162 příslušné k části obce Přerov I. - Město, na tomto 
pozemku stojící. Na ocenění nebytových jednotek a nebytových prostor byly vyhotoveny 
znalecké posudky. Nájemci byli písemně seznámeni s cenami užívaných prostor s žádostí o 
vyjádření a uplatněním zájmu o úplatný převod.
Manž. D***projevili zájem o odkoupení pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov a budovy č.p. 3162 
příslušné k části obce Přerov I. - Město, stojící tomto pozemku. Záměrem manž. D*** je 
nadále poskytovat kvalitní hostinskou činnost spojenou se sportovními a společenskými 
aktivitami v lokalitě lagun a to nejen pro dospělé, ale i pro děti a mládež.
Vzhledem k tomu, že od sejmutí zveřejněného záměru převodu předmětných nemovitostí 
uplynula lhůta delší jak 6 měsíců, byl, souladu s "Metodickým doporučením k činnosti 
územních samosprávných celků" vydaným Odborem dozoru a kontroly veřejné správy 
Ministerstva vnitra ČR, předložen Radě města Přerova ke schválení záměr převodu 
nebytových jednotek a nebytových prostor, o jejichž převod projevili nájemci zájem opětovně 
k projednání na 87. schůzi dne 24.3.2014, kdy rada tyto záměry schválila. Záměry byly 
zveřejněny na úřední desce Magistrátu města Přerova ve lhůtě od 28.3.2014 do 11.4.2014.
Dle znaleckého posudku činí cena obvyklá pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov včetně budovy 
č.p. 3162 stojící na tomto pozemku 1.020.000,- Kč. 
Cena obvyklá pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 3162 stojící na tomto 
pozemku ve stavu ke dni uzavření nájemní smlouvy t.j. 5.2.2008 (původní stav objektu) byla 
stanovena ve výši 476.000,- Kč. 
S manželi D*** proběhla jednání o výši kupní ceny, kdy nesouhlasili s navrhovanou kupní 
cenou 1.020.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Manželé D*** poukázali na skutečnost, 



že do opravy nemovitosti vložili své prostředky a tím došlo k jejímu zhodnocení a navýšení 
ceny. Budovu č.p. 3162, která byla předurčena k demolici, se souhlasem města a na vlastní 
náklady rekonstruovali a to nákladem 1.454.993,- Kč. Další nemalé finanční prostředky 
investovali do úprav přilehlých pozemků. Vložené finanční prostředky měly být dle nájemní 
smlouvy započteny do nájemného. 
Při ročním nájemném za užívání nemovitosti ve výši 87.560,- Kč, t.j. 239,89 Kč/den, by za 
období od data uzavření nájemní smlouvy, t.j. 5.2.2008 do 15.9.2014 (termín zasedání 
Zastupitelstva města Přerova) byla do nájemného započtena částka 578.618,- Kč. K datu 
15.9.2014 činí rozdíl 876.375,- Kč ve prospěch nájemce - manž. D***, kdy tuto částku by 
nájemci mohli požadovat uhradit, v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy. 
Jako řešení se jeví převod nemovitosti za cenu odpovídající ceně budovy a pozemku ve stavu 
před rekonstrukcí - ke dni 5.2.2008 - t.j. za kupní cenu ve výši 476.000,- Kč stanovenou 
znaleckým posudkem. Tedy za cenu, za kterou mohla být tato budova s pozemkem -
nezatížená investicemi nájemců - v roce 2008 prodána. Odbor správy majetku dodává, že 
pokud bychom uvažovali, že od aktuální ceny 1.020.000,- Kč odečteme neodužívanou výši 
investice v hodnotě 876.375,- Kč, došli bychom k ceně za nemovitost 143.625,- Kč kdy, tento 
model výpočtu prodejní ceny, který by zohledňoval vložené investice, je pro město 
nevýhodný. S manželi D*** bylo o výši kupní ceny jednáno a tito souhlasili s převodem za 
cenu 476.000,- Kč.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh schválit úplatný převod pozemku p.č. 
4809 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova č.p. 3162 (Bašta U Dokládalů), kdy převod 
by byl uskutečněn nikoli za cenu v místě a čase obvyklou, ale za cenu v místě a čase 
obvyklou ke dni uzavření nájemní smlouvy. Důvodem je skutečnost, že budova byla při 
převzetí nájemci předurčena k demolici a nájemcem investované finanční prostředky do 
rekonstrukce v celkové výši 1.454.993,- Kč byly započteny do nájemného jen z cca 1/3.


