
Pořadové číslo: 20/3.4.1.

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 8.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Směna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za 
pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Přerov-Předmostí

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje směnu pozemku p.č. 3/5 (zahrada) o výměře 101 m2 v k.ú. Přerov včetně 
příslušenství (plotu ze stříhaného pletiva na ocelových sloupcích, které jsou vsazeny do 
betonových patek umístěných na pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov), který je ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, za pozemek p.č. 5102/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 42 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Přerov-Předmostí, IČ 45180202, se sídlem Tyršova 38/3, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, 
a uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 1. Součástí směnné smlouvy je ujednání, že 
Římskokatolická farnost Přerov-Předmostí zaplatí statutárnímu městu Přerov na vyrovnání 
rozdílu mezi cenami směňovaných nemovitých věcí částku 90.000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinanční skupina:



Koordinanční skupina se na svém 10. jednání konaném dne 19.5.2016 shodla, že nemá připomínky k 
navrhované směně nemovitých věcí.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry projednala návrh na schválení usnesení, kterým by doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí dle návrhu na usnesení, na svém 
17. zasedání konaném dne 15.6.2016 s tím, že se ve věci neusnesla.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 48. schůzi konané dne 30.6.2016 usnesení č. 1710/48/7/2016, 
kterým schválila záměr statutárního města Přerova – směnu pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov za 
pozemek p.č. 5101/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou s doplatkem ve výši 90.000,- Kč. Občanská veřejnost 
byla seznámena s výše uvedeným záměrem jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 11.7. –
26.7.2016.

Rada města Přerova bude projednávat předlohu týkající se podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova 
schválit směnu pozemků dle návrhu na usnesení na své 52. schůzi konané dne 8.9.2016, přičemž 
členové Zastupitelstva města Přerova budou s výsledkem projednání předlohy Radou města Přerova 
seznámeni na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 19.9.2016. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 3/5 (zahrada) o výměře 101 m2 v k.ú. Přerov. 
Pozemek se nachází v areálu Vyšší odborné školy živnostenské Přerov na ul. Palackého v Přerově a 
sousedí se souborem nemovitých věcí, jejichž vlastníkem je Římskokatolická farnost Přerov, IČ 
45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.

Římskokatolická farnost Přerov-Předmostí, IČ 45180202, se sídlem Tyršova 38/3, Přerov II-
Předmostí, 751 24 Přerov, je vlastníkem pozemku p.č. 5102/2 (ostatní plocha ostatní komunikace) o 

výměře 42 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou. Pozemek je zastavěn stavbou „Cyklostezka Přerov –
Henčlov“, která byla postavena statutárním městem Přerov v roce 2007. 

Vzhledem k tomu, že stavba cyklostezky byla realizována statutárním městem Přerov za použití 
dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), je statutární město Přerov 
povinno doložit SFDI při závěrečném vyhodnocení akce vypořádání majetkoprávních vztahů ke 
všem pozemkům, které byly předmětnou stavbou dotčeny, v opačném případě bude statutární 
město Přerov povinno vrátit SFDI poskytnutou dotaci. Pro úplnost dodáváme, že termín 
předložení závěrečného vyhodnocení akce byl ze strany SFDI stanoven na 30.11.2016.
V této souvislosti uvádíme, že majetkoprávní vztahy nebyly dosud vypořádány pouze k pozemku p.č. 
5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou. U tohoto pozemku byla totiž v katastru nemovitostí vyznačena 
poznámka o omezení převodu pozemku podle ust. § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a majetkoprávní vztahy 
k tomuto pozemku nebylo možné vypořádat do doby vyřešení církevních restitucí. 

V návaznosti na sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 18.8.2015, že na základě zákona č. 
428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých 
zákonů, uplatnila na pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou výzvu Římskokatolická farnost 
Přerov-Předmostí, proběhlo dne 16.10.2015 jednání mezi statutárním městem Přerov a 
Římskokatolickou farností Přerov-Předmostí ohledně možného budoucího vypořádání 
majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, na němž Římskokatolická 



farnost Přerov-Předmostí sdělila, že jejím záměrem bude směnit výše uvedený pozemek za jiný 
pozemek ve vlastnictví statutárního města Přerova, který by mohl sloužit nebo již slouží potřebám 
církve. 

Poté, co byl pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou vydán na základě rozhodnutí Státního 
pozemkového úřadu ze dne 14.12.2015 Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí, konalo se dne 
11.2.2016 mezi odborem správy majetku a komunálních služeb MMPr a Římskokatolickou farností 
Přerov-Předmostí jednání, na kterém byly projednány návrhy Římskokatolické farnosti Přerov-
Předmostí na směnu pozemku p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou za pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Přerova. Výsledkem jednání byla dohoda, že Římskokatolická farnost Přerov-
Předmostí zašle odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr konečný návrh poté, co si 
projedná jednotlivé možnosti v rámci své struktury.

Následně dne 23.2.2016 Římskokatolická farnost Přerov-Předmostí odboru správy majetku a 
komunálních služeb MMPr sdělila, že v rámci Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí byla 
odsouhlasena předjednaná varianta směny pozemku p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou za 
pozemek p.č. 3/5 v k.ú. Přerov.
Znaleckým posudkem č. 5878-23/2016, který vypracoval znalec Ing. Přemysl Klas dne 10.4.2016, 
byla stanovena cena pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov včetně příslušenství (plotu ze stříhaného pletiva na 
ocelových sloupcích, které jsou vsazeny do betonových patek) v místě a čase obvyklá ve výši 
120.000,- Kč.

Znaleckým posudkem č. 5879-24/2016, který vypracoval znalec Ing. Přemysl Klas dne 10.4.2016, 
byla stanovena cena pozemku p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou v místě a čase obvyklá ve výši 
2.700,- Kč.

Podle znaleckých posudků činí rozdíl cen výše uvedených pozemků včetně příslušenství 117.300,- Kč
v neprospěch Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí.

Dne 22.4.2016 se konalo mezi odborem správy majetku a komunálních služeb MMPr a 
Římskokatolickou farností Přerov-Předmostí jednání, na kterém byla Římskokatolická farnost Přerov-
Předmostí seznámena s výše uvedenými znaleckými posudky. S ohledem na značný rozdíl cen 
předmětných pozemků byla výsledkem jednání dohoda, že Římskokatolická farnost Přerov-Předmostí 
zašle odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr konečný návrh majetkoprávního 
vypořádání k pozemku p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou poté, co si projedná jednotlivé 
možnosti v rámci své struktury.

Následně dne 12.5.2016 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno sdělení Římskokatolické farnosti 
Přerov-Předmostí, která navrhla vypořádat majetkoprávní vztahy k pozemku p.č. 5102/2 v k.ú. 
Troubky nad Bečvou směnou tohoto pozemku za pozemek p.č. 3/5 v k.ú. Přerov. Římskokatolická 
farnost Přerov-Předmostí uvedla, že pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou má menší cenu, 
ale vzhledem k umístění cyklostezky má velkou hodnotu pro město, zatímco pozemek p.č. 3/5 v k.ú. 
Přerov je sice dražší, ale vzhledem k umístění uprostřed zahrad jiných majitelů je jeho reálná hodnota 
pro statutární město Přerov menší. Vzhledem k rozdílné ceně pozemků je Římskokatolická farnost 
Přerov-Předmostí připravena doplatit ke směně rozdíl až 90.000,- Kč, ale bude ráda, pokud výše 
uvedené okolnosti vezme statutární město Přerov v potaz a doplatek bude menší.

Předmětem předlohy je schválení směny pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov včetně příslušenství 
(plotu ze stříhaného pletiva na ocelových sloupcích, které jsou vsazeny do betonových patek), 
který je ve vlastnictví statutárního města Přerova, za pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad 
Bečvou, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí, a to za účelem 
vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku pod stavbou „Cyklostezka Přerov - Henčlov“.


