
Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Kontrolní skupina pracovala ve složení: Michal Zácha – vedoucí skupiny, Břetislav Passinger

Za magistrát města Přerova přítomni: Ing. Miloslav Dohnal

Předmět kontroly: 

Kontrola plnění usnesení ZM č. 289/10/4/2015

ZM č. 289/10/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené 

dle geometrického plánu č. 6183-118/2015 jako díl "c", zast. pl., o výměře 110 m2, 

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 

Ing. O. a Ing. M.S. za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 66.000,- Kč, 

tj. 600,- Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené 

dle geometrického plánu č. 6183-118/2015 jako díl "b", zast. pl., o výměře 95 m2 a části 

pozemku p.č. 1783/5, travní porost, označené dle geometrického plánu č. 6183-

118/2015 jako díl "a", travní porost, o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. M. a P.K. za kupní cenu 

v místě a čase obvyklou ve výši 66.600,-Kč, tj. 600,-Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 – 2018

Termín: 30.11.2015

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání 

dle bodu 1 a 2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva 

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Kontrola byla provedena na základě usnesení 11. zasedání Kontrolního výboru. 

Termín provedení kontroly: 1.12.2015



2

Kontrolní zjištění:

V dané věci byly zjištěny následující skutečnosti: 

Pozemek p.č. 1783/2, zast. plocha a nádvoří o celkové výměře 205 m2 se nachází mezi 

rodinnými domy v ulici Macharova. Pozemek tvoří přístupovou cestu k oběma rodinným 

domům.  K těmto pozemkům je přístup pouze z ulice Macharova. 

Vlastníky rodinných domů jsou manželé Ing. M. a P.K. a Ing. O. a Ing. M.S. 

Manželé S. a K. současně podali žádost o odprodej pozemku p.č. 1783/2 

o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov do podílového spoluvlastnictví. Pozemek je udržován žadateli, 

kteří jej hodlají užívat jako okrasnou zahradu. O odprodej pozemku p.č. 1783/5 nemají 

manželé S. a K. zájem.  Manželé K. požádali o odprodej  pouze části  pozemku p.č. 1783/5, o 

výměře 30 m2, který hodlají využít jako rozšíření okrasné zahrady. Rada města Přerova na 

své schůzi dne 5.3.2014 schválila záměr úplatného převodu pozemků. Občanská veřejnost 

byla se záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města Přerova ve dnech 

od 10.3. do 25.3.2014 a následně  od 14.9. do 28.9.2015. Vzhledem 

k tomu, že k pozemku p.č. 1783/5 a p.č. 1783/2 neměli  žadatelé žádný právní vztah, byla 

s nimi uzavřena nájemní smlouva  dne 30.4.2014. 

Nájemní vztah k pozemku p.č. 1783/2 byl sjednán do doby převodu tohoto pozemku 

do vlastnictví žadatelů. Ujednáním nájemní smlouvy byl závazek manželů S. uhradit 

bezesmluvní užívání dané části pozemku. Manželé K. tento pozemek neužívali.

Nájemní vztah k pozemku p.č.  1783/5 byl sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 

3 měsíce. Ujednáním nájemní smlouvy byl závazek manželů S. a K. uhradit bezesmluvní 

užívání dané části pozemku. 

Náklady spojené s převodem pozemků - úhrada za vyhotovení znaleckého posudku, 

za vyhotovení geometrického plánu a za vkladové řízení budou hradit kupující. Tyto náklady 

budou řešeny v ujednání kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a manželi S. a K.

Po konzultaci se stavebním úřadem bylo dohodnuto, že vydá souhlas s dělením, pokud bude 

návrh dělení zpracován tak, aby nevznikla samostatná parcelní čísla, ale oddělené části, které 

budou přisloučeny ke stávajícím pozemkům žadatelů. Vzhledem k tomu, že u jednoho 

žadatele vázly na listu vlastnictví zástavní práva, nebylo možné žádat o souhlas s dělením. 

Po výmazu zástavního práva bylo opětovně požádáno o souhlas s dělením a vypracování 

geometrického plánu. 

Poté byl objednán nový znalecký posudek, dle kterého činí cena v místě a čase obvyklá 

za pozemek p.č. 1783/2 - 600,-Kč/m2 a za pozemek p.č. 1783/5 - 600,-Kč/m2.
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Zastupitelstvo města Přerova dne 12.10.2015 schválilo ZM č. 289/10/4/2015  Úplatný 

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1783/2 

a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov.

Dne 23.10.2015 byla podepsána kupní smlouva mezi Statutárním městem Přerov, 

zastoupeným náměstkem primátora Pavlem Košutkem (jako prodávající) a Ing. M.

a P.K. a Ing. O. a Ing. M.S.. Její součástí je i geometrický plán vyhotovený dne 28.9.2015 Ing. 

V.D.. Tento geometrický plán je KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov odsouhlasený 

12.10.2015.

V současné době je uhrazena kupní cena a je již zavkladováno na KÚ pro Olomoucký kraj.

ZÁVĚR:
Kontrolní skupina provedla kontrolu výše uvedeného úplatného převodu pozemku. Byl 

kontrolovaný celý spis od podání žádosti až po samotné zavkladování. Kontrolní skupina 

neshledala žádné pochybení a konstatuje, že vše je v pořádku.

Zapsal: Michal Zácha

V Přerově dne 2. 12. 2015

………………………………….

  Michal Zácha

………………………………….

          Břetislav Passinger

Vyjádření kontrolovaného subjektu v zastoupení Ing. Miloslava Dohnala: 

Uvedená zjištění kontrolní skupiny odpovídají stavu projednávané věci. V současné době je 

spis označen jako vyřízený. S uvedeným nálezem kontrolní skupiny byl Odbor správy 

majetku a komunálních služeb seznámen a ztotožňuje se s ním.

………………………………….

Ing. Miloslav Dohnal


