
Pořadové číslo:  25/3.3.1. 

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 9.2.2017 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 239/7 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

1204-107/2016 označených jako p.č. 239/7 ostatní plocha o výměře 2717 m2 a p.č. 239/32 

ostatní plocha o výměře 467 m2 a dále pozemku p.č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 795 m2 vše v k.ú. Předmostí z majetku FKK spol. s r.o. , se sídlem Přerov, 

Dluhonská 43 do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 

2.387.400,- Kč, včetně DPH, t.j. 600,- Kč/m2 , včetně DPH, za podmínky zajištění finančních 

prostředků a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a 

FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43 , jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.4.2017 

 

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 na 62. schůzi konané dne 26.1.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, včetně 

DPH, za podmínky zajištění finančních prostředků. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 239/7 ostatní plocha o celkové výměře 4005 m2 tvoří uzavřený oplocený areál bývalých 

stavebnin a veřejně přístupná příjezdová komunikace mezi zástavbou ulic Prostějovská a Pod Skalkou 

v místní části Předmostí. Pozemek p.č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 795 m2, jehož 

součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., oba v k.ú. Předmostí tvoří polootevřená montovaná hala v 

tomto areálu. Uvedené nemovité věci jsou ve vlastnictví společnosti FKK spol. s r.o., se sídlem 

Přerov, Dluhonská 43, IČ: 61943738. 

  

Celý areál navazuje na parkoviště v ulici Pod skalkou a je možno jej také z tohoto místa dopravně 

napojit. Pozemek p.č. 239/7 je zpevněnou plochou s asfaltovým povrchem. 

Pozemky jsou zahrnuty do programu Regenerace panelového sídliště Předmostí, jako vhodné pro 

vybudování parkoviště pro cca 200 automobilů. Byly zpracovány studie využití pozemku, které řeší 

dopravní napojení a konkrétní umístění parkovacích míst, včetně doprovodné zeleně. V lokalitě je 

citelný nedostatek parkovacích míst, kdy z důvodu husté bytové zástavby není zde jiná plocha pro 

vybudování dalších potřebných parkovacích míst. 

Společnost FKK spol. s.r.o. již v roce 2015 nabídla statutárnímu městu Přerov převod pozemků v 

oploceném uzavřeném areálu bývalých stavebnin a to části p.č. 239/7 – zpevněné asfaltové plochy a 

pozemků se stavbami skladovacích hal p.č. st. 541 a p.č. st. 542 vše v k.ú. Předmostí.  

Záměr převodu pozemků do majetku města byl projednán na 9. jednání koordinační skupiny, která 

doporučila převod pozemků do majetku města pro potřeby budování parkoviště v rámci Regenerace 

panelového sídliště Předmostí.  

Místní výbor Předmostí souhlasil s převodem pozemků do majetku města s tím, že vytvořením 

parkoviště na této ploše, by se vyřešila napjatá situace s parkováním vozidel v lokalitě.  

Výbor pro plán, investice a dopravu projednával záležitost na 14. jednání dne 10.11.2015, kdy 

doporučil rozhodnout o pořízení změny územního plánu na základě žádosti FKK a nepřijal rozhodnutí 

ve věci doplnění podkladů pro rozhodnutí o případném převodu pozemků nabízených FKK do 

majetku města o průzkum poptávky parkování v daném místě a ekonomickou rozvahu na vybudování 

parkoviště.  

Komise pro záměry na 8. zasedání dne 9.9.2015 doporučila schválit záměr úplatného převodu 

uvedených pozemků do majetku města.  

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení do majetku 

města na 31. schůzi dne 26.11.2015, kdy podala návrh Zastupitelstvu města Přerova záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 239/7, p.č. st. 541 a p.č. st. 542 vše v 

k.ú. Předmostí neschválit a Zastupitelstvo města Přerova na 12. zasedání dne 14.12.2015 tento záměr 

města neschválilo.  

  

V dubnu 2016 se společnost FKK spol. s r.o. opět obrátila na statutární město Přerov s nabídkou 

převodu části pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře cca 2755 m2 a pozemku p.č. st. 541, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., oba v 

k.ú. Předmostí. FKK spol. s r.o. v žádosti uvádí, že součástí pozemku p.č. st. 541 v k.ú. Předmostí je 

skladovací hala, kterou je FKK spol. s r.o. připraveno, v případě zájmu města, odstranit na vlastní 

náklady před uskutečněním prodeje. FKK nabídlo kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2, tj. celkem cca 

5,3 mil Kč.  

Součástí nabídky byl závazek FKK spol. s r.o. zřídit ve prospěch statutárního města Přerova 

služebnost stezky a cesty pro vjezd na pozemek u ulice Prostějovská (tato část pozemku měla zůstat ve 

vlastnictví FKK spol. s r.o.) 

Koordinační skupina projednala záležitost převodu uvedených nemovitých věcí do majetku města na 



9. jednání dne 6.5.2016, kdy doporučila pozemky převést do majetku města pro potřeby budování 

parkoviště pro obyvatele žijící v lokalitě. Vybudování parkoviště na uvedených pozemcích je zahrnuto 

do Programu regenerace panelového sídliště Předmostí. Odbor koncepce pro tyto potřeby doporučil 

vykoupit i p.č. st. 542 v k.ú. Předmostí (tento pozemek byl v době projednávání záležitosti společností 

FKK spol. s r.o. odprodán jinému subjektu). 

  

Místní výbor Předmostí projednával nabídku společnosti FKK spol. s r.o. na 13. jednání dne 

10.5.2016, kdy doporučil převod pozemků do majetku města. Jednak by se vyřešil negativní dopad 

využívání plochy (parkovala zde těžká technika) a jednak by se vyřešila napjatá situace s parkováním 

vozidel v lokalitě. Výbor se záležitostí nabídky převodu pozemků zabýval ještě na 14. jednání dne 

15.6.2016, kdy přijal usnesení, ve kterém žádá náměstka primátora P. Košutka jednat o odkoupení 

pozemku (jeho větší části ) p.č. 239/7 v k.ú. Předmostí za max. cenu 500,- Kč/m2.  

  

Výbor pro plán, investice, rozvoj a dopravu projednával nabídku na 22. jednání dne 27.6.2016, kdy 

doporučil realizovat úplatný převod části pozemku p.č. 239/7, pozemku p.č. st. 541 i pozemku p.č. st. 

542 (hala) v k.ú. Předmostí do majetku města.  

Výbor dále doporučil odstranění skladovací haly na pozemku p.č. st. 541 a zřízení věcného břemene 

ve prospěch města na stávající příjezdové komunikaci v rámci kupní ceny dle nabídky společnosti 

FKK spol. s r.o. ze dne 12.4.2016. Do kupních podmínek doporučil doplnit i odstranění haly na 

pozemku p.č. st. 541 v k.ú. Předmostí na náklady společnosti FKK. 

  

Komise pro záměry projednala záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 

541 oba v k.ú. Předmostí na 18. zasedání dne 11.7.2016, kdy doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu uvedených pozemků do majetku 

města. 

  

Rada města Přerova na 49. schůzi konané dne 14.7.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu uvedených pozemků do majetku města a následně Zastupitelstvo 

města Přerova na 19. zasedání dne 22.8.2016 záměr úplatného převodu pozemků do majetku města 

schválilo. 

  

Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé 1 m2 nabízených 

pozemků a bylo jednáno se zástupcem FKK spol. s r.o. o převodu části pozemku p.č. 239/7 o výměře 

cca 467 m2, která tvoří veřejně přístupnou příjezdovou komunikaci k areálu z ulice Prostějovská, kdy 

zástupce FKK spol. s r.o. souhlasil s rozšířením nabídky převodu o tuto část pozemku. 

  

Znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Martinem Císařem byla stanovena cena zjištěna dle 

cenové předpisu polootevřené montované haly 542.594,- Kč a cena pozemků celkem 5.087.546,- Kč, 

t.j. celkem 5.630.140,-Kč, tj. 1419,- Kč/m2). Cena obvyklá byla stanovena ve výši 5.553.800,- Kč, t.j. 

1.400,- Kč/m2. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

  

Následně proběhla jednání zástupce FKK spol. s r.o. s náměstkem primátora p. Košutkem, kdy 

zástupce FKK spol. s r.o. Ing. Kolář předal kopii geometrického plánu č. 1204-107/2016, kterým se z 

pozemku p.č. 239/7 oddělila část označená jako p.č. 239/7 o výměře 2717 m2 (která tvoří současný 

oplocený areál bývalých stavebnin se stavbou haly na pozemku p.č. st. 541) a část označená jako p.č. 

239/32 o výměře 467 m2 (která je veřejně přístupnou příjezdovou komunikací m.j. k tomuto areálu z 

ulice Prostějovská). Po seznámení se znaleckým posudkem Ing. Kolář nově nabídl pozemky k převodu 

za cenu 1.450,- Kč/m2 s tím, že v případě zájmu o prodej pozemků je společnost připravena z 

pozemku p.č. st. 541 odstranit montovanou halu na vlastní náklady a to před uskutečněním prodeje. 

  

Radě města Přerova byl na 62. schůzi konanou dne 26.1.2017 předložen návrh na uzavření budoucí 

kupní smlouvy na převod pozemků - části p.č. 239/7, dle GP označené novým p.č. 239/7 o výměře 

2717 m2 a novým p.č. 239/32 o výměře 467 m2 a pozemku p.č. st. 541 vše v k.ú. Předmostí. Kupní 



smlouva by byla uzavřena až za splnění podmínky odstranění stavby polootevřené montované haly, 

která je umístěna a je součástí pozemku p.č. st. 541 v k.ú. Předmostí, které by na své náklady provedla 

společnost FKK spol. s r.o. a to do 6 měsíců od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

Rada města Přerova na této schůzi podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 

předmětných pozemků, kdy navrhla převod realizovat za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, včetně DPH 

s tím, že odstranění haly na p.č. st. 541 v k.ú. Předmostí by si zajistilo město Přerov na své náklady. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemků tvořících 

areál bývalých stavebnin na ul. Prostějovská v místní části Předmostí do majetku města. 

Uvedené pozemky jsou zahrnuty do programu Regenerace panelového sídliště Předmostí jako 

vhodné pro vybudování parkovacích míst.  

 

 


