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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 8.12.2015

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
Ing. Miloslav Dohnal, Ing.
Marie Doušková

Název návrhu:

Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 2624/1, 
p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, 
p.č. 2625/23, p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1 schvaluje a) úplatný převod pozemku p.č. 2624/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 

m2 a pozemku p.č. 2624/1, zahrada, o výměře 461 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerov do ***za dohodnutou kupní cenu 6210,- Kč, kupující uhradí 
náklady spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a 
příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 1. 

b) úplatný převod pozemku p.č. 2625/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a 

pozemek p.č. 2626, zahrada, o výměře 382 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerov do ***, za dohodnutou kupní cenu 4620,- Kč, kupující uhradí náklady spojené s 
převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně) a 
uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 2.

c) úplatný převod pozemku p.č. 2625/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2 a 

pozemku p.č. 2625/20, zahrada, o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerov do vlastnictví *** za dohodnutou kupní cenu 5490,- Kč, kupující uhradí 
náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a 



příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 3. 

d) úplatný převod pozemku p.č. 2625/19, zahrada, o výměře 259 m2 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví ***, za dohodnutou kupní cenu 2590,- Kč, 
kupující uhradí náklady spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, 
geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 4. 

e) úplatný převod pozemku p.č. 2625/21, zahrada, o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov z 
vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví *** za dohodnutou kupní cenu 2280,- Kč, 
kupující uhradí náklady spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, 
geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 5. 

f) úplatný převod pozemku p.č. 2625/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a 

pozemku p.č. 2625/22, zahrada, o výměře 249 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerov do vlastnictví ***za dohodnutou kupní cenu 3440,- Kč, kupující uhradí náklady 
spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné 
daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 6. 

g) úplatný převod pozemku p.č. 2625/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a 

pozemku p.č.2625/23, zahrada, o výměře 217 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerov do vlastnictví ***, za dohodnutou kupní cenu 2970,- Kč, kupující uhradí 
náklady spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a 
příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 7.

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

VARIANTA II

1 schvaluje a) úplatný převod pozemku p.č. 2624/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 

m2 a pozemku p.č. 2624/1, zahrada, o výměře 461 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
statutárního města Přerov do ***za cenu v čase a místě obvyklou 113 390,- Kč, kupující 
uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický 
plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 8. 

b) úplatný převod pozemku p.č. 2625/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a 

pozemek p.č. 2626, zahrada, o výměře 382 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
města Přerov do ***za cenu v čase a místě obvyklou 91 540 - Kč, kupující uhradí náklady 
spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné 
daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 9

c) úplatný převod pozemku p.č. 2625/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2 a 

pozemku p.č. 2625/20, zahrada, o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
města Přerov do vlastnictví ***za cenu v čase a místě obvyklou 115 230,- Kč, kupující uhradí 
náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a 
příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 10. 

d) úplatný převod pozemku p.č. 2625/19, zahrada, o výměře 259 m2 v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví ***, za cenu v čase a místě obvyklou 59 
570 ,- Kč, kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký 
posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 11. 



e) úplatný převod pozemku p.č. 2625/21, zahrada, o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví *** , za cenu v čase a místě obvyklou 50 
600,- Kč, kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký 
posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 12. 

f) úplatný převod pozemku p.č. 2625/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a 

pozemku p.č. 2625/22, zahrada, o výměře 249 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
města Přerov do vlastnictví *** za cenu v čase a místě obvyklou 61 640,- Kč, kupující uhradí 
náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a 
příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 13. 

g) úplatný převod pozemku p.č. 2625/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a 

pozemku 2625/23, zahrada o výměře 217 m2, z vlastnictví statutárního města Přerov do 
vlastnictví *** za cenu v čase a místě obvyklou 53 590,- Kč, kupující uhradí náklady spojené 
s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně) a 
uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 14. 

.

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2016

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 1.10.2015 schválila záměr  statutárního města Přerov dle 
návrhu usnesení.
Stanovisko Rady města Přerova z 32. schůze Rady města Přerova konané dne  10.12.2015 bude 
sděleno předkladatelem v  den konání Zastupitelstva města Přerova.

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku a komunálních služeb  nedoporučuje převod pozemku dle Varianty I.,  uvedené 
v návrhu usnesení, neboť cena za kterou  jsou pozemky převáděny je v rozporu se znaleckým 
posudkem. Pozemky uvedené  v návrhu usnesení kupují fyzické osoby,  tudíž se  v případě schválení 
nejedná o veřejnou podporu. 

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v záplavové zahrádkářské kolonii v lokalitě U sv. 
Jakuba (pod nemocnicí u kapličky) ve vlastnictví statutárního města Přerov. Užívají je jednotliví 
žadatelé (zahrádkáři) na základě nájemních smluv. Pozemky tvoří funkční celek s pozemkem pod 
zahradní chatkou vlastníka objektu. Žadatelé zde na základě stavebního povolení vydaného Stavebním 
úřadem Přerov v minulosti vystavěli zahrádkářské objekty. 

V r. 2004 požádali vlastníci staveb rekreačních objektů statutární město Přerov o převod pozemků pod 
stavbami a částí pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3 a p.č. 5082 v k.ú. Přerov, 



které užívají jako zahrádky. Zastupitelstvo města Přerova dne 5.11.2012 usnesením č. 605/14/3/2012 
po projednání schválilo úplatný převod pozemků pod stavbami a částí pozemků p.č. 2624/1, p.č. 
2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3 a p.č. 5082 v k.ú. Přerov jednotlivým spoluvlastníkům uvedených v 

návrhu usnesení za cenu 50,- Kč/m2 pozemku pod stavbou a 10,- Kč/m2 pozemku jako zahrádka. 
K rozdělení a k následné realizaci prodeje nebylo možno přistoupit bez součinnosti s 
Římskokatolickou farností Přerov a Pozemkovým úřadem ČR. Bylo třeba nejprve dořešit právní vztah 
k částem pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov, která si toto vymezila jako 
nepřekročitelnou podmínku pro realizaci převodů. Dne 13.7.2015 usnesením Zastupitelstva města 
Přerova č. 204/8/4/2015 byla schválena směna nemovitých věcí mezi statutárním městem Přerov a 
Římskokatolickou cirkví a na základě této dispozice byla vyhotovena směnná smlouva, která byla 
následně zavkladována u příslušného katastrálního úřadu.
Po realizaci směnné smlouvy vznikly na základě geometrického plánu č. 5761-93/2013 nové parcely , 
které jsou přemětem převodu. Záměr převodu byl opětovně předložen na jednání Rady města Přerova 
dne 1.10.2015. Usnesením č. 816/27/7/2015 Rada města Přerova záměr schválila. 
Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 6.10.2015 do 20.10.2015. Z tohoto 
důvodu je celá dispozice předkládána orgánům obce k projednání opětovně.

Jelikož se jedná o lokalitu, která se nachází v záplavovém území, požadují jednotliví žadatelé, 
kteří požádali o převod již v r. 2004 převod pozemků ve znění usnesení Zastupitelstva města 
Přerov ze dne 5.11.1912, č. 605/14/3/2012, za cenu dle návrhu VARIANTA I. Tato cena vychází z 
usnesení Rady města Přerova kdy: "Rada města Přerova na své 29. schůzi dne 8.4.2004 svým 
usnesením č. 878/29/7 B-5 doporučila realizovat úplatné převody pozemků určených pro 

zahrádkářské účely z vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu 10,- Kč/m2, za 

pozemky určené pro zahrádky a 50,-Kč/m2, za pozemky zastavěné zahradním domkem nebo 
jinou stavbu zahradního charakteru. Navržená kupní cena vychází z již realizovaných převodů 
v lokalitě zahrádek podél řeky Bečvy, dále s ohledem na skutečnost, že tyto zahrádky vznikly v 
sedmdesátých letech převážně na skládkách, které si zahrádkáři sami rekultivovali a postupem 
let tak vznikla zahrádkářská kolonie. Na základě této skutečnosti navrhoval Český 
zahrádkářský svaz sjednocení kupních cen pozemků určených pro zahrádky."
Cena pozemků dle VARIANTY II vychází ze znaleckého posudku č. 93/15 znalce Jiřího Pazdery, kde 

cena zjištěná činí 1120,93- Kč/m2, cena v čase a místě obvyklá byla stanovena ve výši 230,- Kč/m2, 
vychází se známých uskutečněných prodejů..

Důvodem předložení a projednání převodu pozemků, které se nachází v zahrádkářské kolonii 
pod Nemocnicí je žádost jednotlivých zahrádkářů uvedených v návrhu usnesení, kteří již 
několik let usilují o převod. Převod nebylo možné dořešit z důvodu špatného přístupu na 
jednotlivé zahrádky. Po dohodě s ostatními vlastníky dotčených pozemků se podařilo zajistit 
přístup na vzniklé zahrádky tak, jak požadoval Stavební úřad Přerov ("Rozhodnutí č. 55/2014") 
z pozemku statutárního města Přerova. jelikož převod trvá již několik let požadují jednotliví 
zahrádkáři jeho uskutečnění za cenu, která byl stanovena v r. 2004.


