
Pořadové číslo: 10/4.2.1.

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 1.10.2015

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 10. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                               

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje změnu svého usnesení přijatého na 24. zasedání dne 16.6.2014, č. usn. 
1103/24/3/2014 tak, že nově zní:
"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 199/9, ostatní plocha, o 

výměře 16 m2, p.č. 199/10, ostatní plocha , o výměře 8 m2, p.č. 199/17. ostatní plocha , o 

výměře 28 m2 a p.č. 199/18, ostatní plocha o výměře 30 m2, vše v k.ú. Vinary u Přerova, z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, se 
sídlem Praha 6, Hradčany, Tychonova 1, IČ 60162694, do majetku statutárního města 
Přerova, za dohodnutou kupní cenu 47.600,-Kč." 
a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do 
katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:



Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Jedná se o dořešení výkupu pozemků, který byl schválen v loňském roce a vlastník pozemku - Česká 
republika - Ministerstvo obrany ČR - nyní doručil podepsaný návrh kupní smlouvy s tím, že oproti 
zastupitelstvem schválené kupní ceně 47.560,- Kč (cena v místě a čase obvyklá) požaduje uhradit cenu 
47.600,- Kč (cena zjištěná). Pozemky tvoří součást uličního prostoru v ulici Za humny v místní části 
Vinary a s ohledem na rozdíl v ceně 40,- Kč doporučuje odbor správy majetku schválit změnu 
usnesení dle návrhu a uzavření kupní smlouvy v předloženém znění. Vzhledem ke skutečnosti, že 
ministerstvo obrany zaslalo podepsaný návrh smlouvy, jejíž znění bylo odsouhlaseno Komisí pro 
nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem Ministerstva obrany, kde jako osoba zastupující 
statutární město Přerov je uveden náměstek primátora Ing. Petr Měřínský, je navrhováno v bodě 2. 
pověřit Ing. Petra Měřínského podpisem této smlouvy.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost změny usnesení v rozsahu dle návrhu na 27. schůzi dne 
1.10.2015. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem 
při projednávání této předlohy na zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 199/9, ostatní plocha, o výměře 16 m2, p.č. 199/10, ostatní plocha, o výměře 8 m2, p.č. 

199/17, ostatní plocha, o výměře 28 m2 a p.č. 199/18, ostatní plocha, o výměře 30 m2 vše v k.ú. 
Vinary u Přerova se nachází na ulici Za humny v místní části Vinary. Pozemky p.č. 199/18, p.č. 
199/17 a část pozemku p.č. 199/9 jsou součástí místní komunikace v této ulici, zbývající část pozemku 
p.č. 199/9 a navazující pozemek p.č. 199/10 jsou součástí uličního prostoru podél zmíněné místní 
komunikace. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Ministerstvo obrany, se sídlem Praha 6, Hradčany, Tychonova 1, IČ: 60162694. Pozemek p.č. 199/17, 
p.č. 199/18 a část p.č. 199/9 jsou dotčeny předkupním právem pro statutární město Přerov.
Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem se obrátili na statutární 
město Přerov s žádostí o vyjádření, zda statutární město k pozemkům p.č. 199/17, p.č. 199/18 a p.č. 
199/9 uplatní předkupní právo. Výkup pozemků jako součásti uličního prostoru byl doporučen, byl 
zpracován znalecký posudek, kterým byla stanovena cena zjištěná celkem 47.600,- Kč:

- p.č. 199/9, o výměře 16 m2 - 9.300,- Kč, tj. 581,25 Kč/m2

- p.č. 199/10, o výměře 8 m2- 4.640,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

- p.č. 199/17, o výměře 28 m2 – 16.250,- Kč, tj. 580,35 Kč/m2

- p.č. 199/18, o výměře 30 m2 – 17.410,- Kč, tj. 580,33 Kč/m2

cena v místě a čase obvyklá celkem 47.560,- Kč: 

- p.č. 199/9, o výměře 16 m2 - 9.280,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

- p.č. 199/10, o výměře 8 m2- 4.640,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

- p.č. 199/17, o výměře 28 m2 – 16.240,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

- p.č. 199/18, o výměře 30 m2 – 17.400,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

Zastupitelstvo města Přerova na 24. zasedání dne 16.6.2014 schválilo úplatný převod pozemků do 
majetku města za cenu v místě a čase obvyklou t.j. 47.560,- Kč. Ministerstvu obrany bylo zasláno 
sdělení o rozhodnutí zastupitelstva a následně zasílány další listiny potřebné k uzavření kupní 
smlouvy. V srpnu 2015 byl statutárnímu městu Přerov doručen jednostranně podepsaný návrh kupní 
smlouvy na převod předmětných pozemků do majetku města s tím, že kupní cena bude vycházet z 
ceny zjištěné a tedy bude činit 47.600,- Kč. S ohledem na skutečnost, že rozdíl cen činí 40,- Kč je 
navrženo akceptovat požadavek vlastníka pozemku, schválit změnu usnesení Zastupitelstva města 
Přerova a realizovat převod pozemků za tuto cenu.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání změna usnesení týkající se navýšení 
kupní ceny o částku 40,- Kč za pozemky, které jsou součástí uličního prostoru v ulici Za Humny 



v místní části Vinary a uzavření kupní smlouvy na převod těchto pozemků do majetku 
statutárního města Přerova.


