
Pořadové číslo:  23/3.4.2. 

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 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 2883/1, pozemku p.č. 2883/222, pozemku 

p.č. 2883/225, pozemku p.č. 2883/227, pozemku p.č. 2883/230 a pozemku p.č. 2883/234 

vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 

2883/119, část pozemku p.č. 2883/120, pozemek p.č. 2883/224, pozemek p.č. 2883/226, 

pozemek p.č. 2883/229, pozemek p.č. 2883/231 a část pozemku p.č. 2883/233 vše v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje směnu části pozemku p.č. 2883/1, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-

63/2015 označené novým p.č. 2883/239, o výměře 35 m2, pozemku p.č. 2883/222, ostatní 

plocha, o výměře 90 m2, pozemku p.č. 2883/225, ostatní plocha, o výměře 5 m2, pozemku 

p.č. 2883/227, ostatní plocha, o výměře 37 m2, pozemku p.č. 2883/230, ostatní plocha, o 

výměře 4 m2 a pozemku p.č. 2883/234, ostatní plocha, o výměře 8 m2 vše v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2883/119, ostatní plocha, dle 

geometrického plánu č. 6024-63/2015 označené novým p.č. 2883/237 o výměře 79 m2, část 

pozemku p.č. 2883/120, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-63/2015 označené 

novým p.č. 2883/240, o výměře 69 m2, pozemek p.č. 2883/224, ostatní plocha, o výměře 3 

m2, pozemek p.č. 2883/226, ostatní plocha, o výměře 1 m2, pozemek p.č. 2883/229, ostatní 

plocha, o výměře 2 m2, pozemek p.č. 2883/231, ostatní plocha, o výměře 1 m2 a část 

pozemku p.č. 2883/233, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-63/2015 označené 

novým p.č. 2883/238, o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco 

Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10-Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 45308314 bez doplatku 

rozdílu cen nemovitostí a uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Přerov a 

společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10-Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 

45308314 ve znění dle přílohy č. 1. 



 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení na 59. schůzi 

dne 8.12.2016. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova seznámeno zpravodajem 

při projednávání tohoto materiálu na zasedání.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2883/1 ostatní plocha o výměře 78480 m2, pozemek p.č. 2883/222 ostatní plocha o 

výměře 90 m2, pozemek p.č. 2883/225 ostatní plocha o výměře 5 m2, pozemek p.č. 2883/227 ostatní 

plocha o výměře 37 m2, pozemek p.č. 2883/230 ostatní plocha o výměře 4 m2, pozemek p.č. 2883/234 

ostatní plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova a pozemek 

p.č. 2883/119 ostatní plocha o výměře 1744 m2, pozemek p.č. 2883/120 ostatní plocha o výměře 263 

m2, pozemek p.č. 2883/224 ostatní plocha o výměře 3 m2, pozemek p.č. 2883/226 ostatní plocha o 

výměře 1 m2, pozemek p.č. 2883/229 ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemek p.č. 2883/231 ostatní 

plocha o výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 2883/233 ostatní plocha o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10-Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 

45308314 tvoří veřejné prostranství – zpevněné plochy, chodníky a zeleň v okolí budovy a parkoviště 

supermarketu Tesco na ulici Tř. 17. listopadu v Přerově. 

Společnost Tesco Stores a.s. je vlastníkem pozemku p.č. 3035 jehož součástí je stavba č.p. 3170, 

obchod, příslušná k části obce Přerov I. – Město - supermarket Tesco. Společnost Tesco Stores a.s. v 

polovině r. 2015 požádala o směnu pozemků v okolí stavby č.p. 3170 v tom rozsahu, jak jsou skutečně 

užívány po dokončení stavby obchodu a předložila návrh na dělení pozemků. Jedná se o části zeleně a 

komunikací, kdy části veřejné zeleně, části tvořící komunikaci – např. i část využívaná jako 

kontejnerové stání je ve vlastnictví společnosti Tesco a naopak části pozemků, které jsou součástí 

parkoviště a zpevněných ploch v okolí prodejny, jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Koordinační skupina projednala záležitost na 4. jednání dne 12.3.2015 a na 6. jednání dne 10.4.2015, s 

tím, že skupina nemá námitky k navrženému dělení pozemků a směně v rozsahu dle návrhu usnesení.  

  

Komise pro záměry na 6. zasedání dne 27.5.2015 doporučila Radě města Přerova záměr statutárního 

města Přerova směnu pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení schválit.  

  

Rada města Přerova projednala a schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 

předmětného pozemku na 21. schůzi konané dne 25.6.2015. Záměr byl zveřejněn ve lhůtě od 15.6. do 

29.6.2015. 

  

Pro realizaci směny byl vyhotoven geometrický plán č. 6024-63/2015 ze dne 14.10.2015, kterým byly 

rozděleny pozemky p.č. 2883/119 ( v majetku Tesco Stores a.s.) a p.č. 2883/1 (v majetku statutárního 

města Přerova). Geometrický plán dodala a hradila společnost Tesco Stores a.s. Na základě tohoto 



geometrického plánu jsou předmětem směny pozemky shodné výměry na obou stranách. 

Z důvodu avizované změny oceňovací vyhlášky, bylo vyhotovení znaleckého posudku zadáno až 

počátkem r. 2016. Znalecký posudek byl dodán v měsíci květnu 2016. Dle tohoto znaleckého posudku 

byla cena pozemků stanovena takto: 

Pozemky v majetku statutárního města Přerova  

Cena zjištěná : 

p.č. 2883/225, p.č. 2883/222, p.č. 2883/234, p.č. 2883/239 – 591,- Kč/m2 

p.č. 2883/230, p.č. 2883/227 – 496,44 Kč/m2 

Celkem cena zjištěná 101.912,- Kč 

Cena v místě a čase obvyklá: 

p.č. 2883/225, p.č. 2883/222, p.č. 2883/234, p.č. 2883/239, p.č. 2883/230, p.č. 2883/227 – 1000,- 

Kč/m2 

Celkem cena v místě a čase obvyklá 179.000,- Kč, včetně DPH. 

Pozemky v majetku Tesco Stores a.s. 

Cena zjištěná: 

p.č. 2883/224, p.č. 2883/226, p.č. 2883/229, p.č. 2883/231, p.č. 2883/238, p.č. 2883/237 – 591,- kč/m2 

p.č. 2883/240 – 496,44 Kč/m2 

Celkem cena zjištěná 99.264,40 Kč 

Cena v místě a čase obvyklá: 

p.č. 2883/224, p.č. 2883/226, p.č. 2883/229, p.č. 2883/231, p.č. 2883/238, p.č. 2883/237, p.č. 

2883/240 – 1000 Kč/m2 

Celkem cena v místě a čase obvyklá 179.000,- Kč, včetně DPH. 

Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 6.073,- Kč. 

  

Cena v místě a čase obvyklá je u směňovaných pozemků shodná, proto bude směna realizována bez 

doplatku rozdílu cen pozemků.  

  

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, 

záměr převodu opětovně zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 23.5. do 6.6.2016. 

  

Následně byl zástupce Tesco Stores a.s. vyzván k doložení originálu geometrického plánu, protože 

odbor správy majetku měl k dispozici pouze kopii neověřenou ze strany katastrálního úřadu. Po 

doložení tohoto plánu v červenci 2016 by zpracován návrh směnné smlouvy, který byl konzultován s 

odborem ekonomiky a daňovou poradkyní hlediska DPH. Odbor ekonomiky zaslal odsouhlasené znění 

smlouvy v v polovině srpna 2016 s doporučením, aby termín uzavření smlouvy byl posunut a to s 

ohledem na avizovanou účinnosti novely zákona o dani z nabytí, kdy s účinností od 1.11.2016 jsou 

územně samosprávné celky osvobozeny od daně z nabytí nemovitostí. V měsíci září 2016 byl návrh 

smlouvy zaslán zástupci společnosti Tesco Stores a.s. k odsouhlasení. Tesco Stores a.s. odsouhlasilo 

znění smlouvy po několika urgencích až dne 25.11.2016.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána směna pozemků v okolí supermarketu Tesco na 

ulici Tř. 17. listopadu za účelem majetkoprávního vypořádání ploch tvořících parkoviště, 

chodníky, komunikaci, zeleň a dětské hřiště v okolí tohoto supermarketu.  

 

 


