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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 2.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Marie Doušková

Název návrhu:

Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 
2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

mění usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 162/7/3/2015 ze dne 8.6.2015 a to tak, že nově zní,
"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje směnu části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha díl "g", o 

výměře 119 m2, části pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, díl "m", o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 

5082, ostatní plocha díl "w", o výměře 15 m2 , části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha, díl " h," o 

výměře 26 m2, části pozemku p.č. 5074/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, díl "u", o výměře 24 

m2 vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 2627/1, ostatní 

plocha , dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, označenou jako díl "s", o výměře 20 m2, dále díl 

"p", o výměře 37 m2, a díl "o" o výměře 3 m2 vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Přerov, IČ. 45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, Přerov I-Město, bez doplatku rozdílu 
cen. Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem ( tj. návrh na vklad vlastnického 
práva, znalecký posudek, geometrický plán). Dle návrhu přílohy."

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

Důvodová zpráva:



Statutární město Přerov směňuje části pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerov a to, díly 

h,g,m,w,u o celkové výměře 192 m2 ( částka 44 160,- Kč), za části pozemku ve vlastnictví 

Římskokatolické farnosti Přerov, označené díly o,p,s, o celkové výměře 60 m2 ( částka 13 800,-Kč). 

Rozdíl směňovaných pozemků činí 108 m2 ( částka 24 840,-Kč) ve prospěch Římskokatolické farnosti 
Přerov. Přesto, že uvedená směna nemovitých věcí v návrhu usnesení byla již schválena v orgánech 
obce a to usnesením Zastupitelstva města Přerova na 7. zasedání konaném dne 8.6.2015, usnesení č. 
162/7/3/2015, čímž byla směnná smlouva ve znění přílohy schválena, a tato byla Římskokatolickou 
farností odsouhlasena. 
Dne 17.6.2015 se dostavil k podpisu smlouvy zástupce Římskokatolické farnosti, Mgr. Hofirek, který 
odmítl smlouvu podepsat a požaduje do smlouvy zapracovat navržené změny ( v čl. VIII. odst. 1 
smlouvy), které se týkají platnosti a účinnosti smlouvy a dále změny v počtu vyhotovení (původně 
čtyři vyhotovení, odst. 3. a nově odst. 4. pět vyhotovení), dále viz příloha směnná smlouva. 
Přesto, že je pro statutární město Přerov smlouva finančně nevýhodná, není možné ji realizovat jinak, 
poněvadž Římskokatolická farnost Přerov není ochotna doplatit rozdíl ceny směnovaných nemovitostí, 
tudíž by následně nebylo možné realizovat převody pozemků v zahrádkářské kolonii pro jednotlivé 
zahrádkáře. 

Důvodem předložení a projednání převodu je doplnění ustanovení v č. VIII. směnné smlouvy, 
která tvoří přílohu tohoto materiálu na převod částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za části pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov, které se nachází v 
zahrádkářské kolonii pod Nemocnicí. Převod nebylo možné dříve dořešit z důvodu špatného 
přístupu na jednotlivé zahrádky, z tohoto důvodu je třeba nejprve vyřešit právní vztah k 
pozemkům uvedených v návrhu usnesení.


