
Pořadové číslo: 12/4.2.7.

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 4.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků 
p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. Žeravice.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 656/1, ostatní plocha, o výměře 194 m2, p.č. 

657, ostatní plocha, o výměře 9 m2 a p.č. 658, travní porost, výměře 3 m2 vše v k.ú. Žeravice, 
dle geometrického plánu č. 511-15/2015 označených jako nově vzniklý pozemek p.č. 656/3, 

ostatní plocha, o výměře 206 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do 
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 

47674521 za kupní cenu 57.400,- Kč, tj. 278,64 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění 
dle přílohy 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka 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:

Koordinační skupina:



Koordinační skupina na 1. jednání dne 16.1.2015 neměla k převodu oplocených částí pozemků u ČOV 
v Žeravicích námitky. 

Místní výbor Žeravice:

Místní výbor Žeravice souhlasil s převodem oploceného pozemku kolem ČOV v Žeravicích 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry záměr úplatného převodu pozemku neprojednala, neboť v době projednávání 
záměru nebyla ještě Radou města Přerova zřízena.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu částí pozemků dle návrhu usnesení na 31. 
schůzi dne 26.11.2015, kdy podala návrh Zastupitelstvu města Přerova převod těchto pozemků a 
uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 schválit 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku doporučuje schválit záměr úplatného převodu částí předmětných pozemků. 
Převodem dojde k majetkoprávnímu vypořádání vztahu k užívaným pozemkům.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 656/1, ostatní plocha, o celkové výměře 1619 m2, tvoří příjezdovou komunikaci a 

plochu v okolí ČOV v Žeravicích, pozemek p.č. 657, ostatní plocha o výměře 82 m2 a pozemek p.č. 

658, trvalý travní porost, o výměře 892 m2 oba v k.ú. Žeravice se nachází mezi stavbou ČOV a tokem 
potoka Olešnice v Žeravicích. Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města 
Přerova. 
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 (dále jen VaK) je 
vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV v místní části Žeravice. Stavbu kanalizace a ČOV 
financovalo město Přerov. V roce 2010 došlo k převodu stavby - kanalizace včetně ČOV -
(nepeněžitým vkladem) společnosti VaK, kdy nedošlo k předání plochy tvořící oplocená manipulační 
prostor kolem ČOV. Vak nyní požádal o odprodej pozemku v okolí ČOV, která je oplocena a užívána 
jako manipulační prostor. Oplocení zasahuje do pozemku p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 všechny v k.ú. 

Žeravice a celková užívaná výměra činí cca 210 m2.
Oplocení u ČOV bylo vybudováno v r. 2004 v rámci stavby kanalizace a ČOV v Žeravicích, kdy tuto 
stavbu realizovalo statutární město Přerov. Kanalizace a ČOV byla v r. 2010 vložena do základního 
jmění společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. – právní účinky ke dni 11.10.2010. 
Rada města Přerova na 9. schůzi konané dne 5.2.2015 schválila záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod částí pozemků p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn 
na úřední desce magistrátu ve lhůtě od 10.2.2015 do 25.2.2015.
Byl objednán geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků. Dle tohoto geometrického 

plánu č. 511-15/2015 byla z pozemku p.č. 656/1 oddělena část o výměře 194 m2, z pozemku p.č. 657 

část o výměře 9 m2 a z pozemku p.č. 658 část o výměře 3 m2 a tyto oddělené části byly sloučeny do 

nově vzniklého pozemku označeného jako p.č. 656/3 o výměře 206 m2, který bude předmětem 
převodu. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 7.260,- Kč. Následně byl 
objednán znalecký posudek na stanovení ceny pozemku. Dle tohoto znaleckého posudku 



vyhotoveného znalcem Ing. Přemyslem Klasem činí cena zjištěná 57.400,- Kč, tj. 278,64 Kč/m2 a 

cena obvyklá 57.400,- Kč, tj. 278,64 Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.500,- Kč. 
Společnost VaK souhlasila s kupní cenou ve výši ceny obvyklé – 57.400,- Kč a s úhradou nákladů 
spojených s převodem.
Vzhledem k tomu, že od sejmutí zveřejněného záměru převodu předmětných částí pozemků uplynula 
lhůta delší jak 6 měsíců, byl, v souladu s "Metodickým doporučením k činnosti územních 
samosprávných celků" vydaným Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, 
byl předložený záměr převodu opětovně zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 26.11. do 11.12.2015.
Bezdůvodné obohacení z titulu bezesmluvního užívání pozemku je řešeno samostatně. Zastupitelstvu 
města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku tvořícího manipulační 
plochu v okolí ČOV v místní části Žeravice vlastníku a provozovateli této ČOV společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov a.s.


