
Pořadové číslo:  26/3.2.2. 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 401, pozemku p.č. 402 a částí pozemků p.č. 406, p.č. 407 a p.č. 171 vše v k.ú. 

Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 401 trvalý travní porost o výměře cca 45 m2, 

pozemku p.č. 402 ostatní plocha o výměře cca 2040 m2, části pozemku p.č. 406 ostatní 

plocha o výměře cca 185 m2, části pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 a části 

pozemku p.č. 171 ostatní plocha o výměře cca 140 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku 

statutárního města Přerova do majetku Sportovního klubu Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-

Žeravice, U stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 

ve výši 200,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím prodávajícím a Sportovním klubem Žeravice, spolek, jako budoucím kupujícím ve 

znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů poté, co budoucí 

kupující předloží budoucímu prodávajícímu geometrický plán na oddělení převáděných částí 

pozemků. 

 

 

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 64. schůzi dne 2.3.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 401 trvalý travní porost o celkové výměře 1928 m2, p.č. 402 ostatní plocha o celkové 

výměře 2270 m2, p.č. 406 ostatní plocha o celkové výměře 1617 m2, p.č. 407 ostatní plocha o celkové 

výměře 1210 m2 a p.č. 171 ostatní plocha o celkové výměře 416 m2 vše v k.ú. Žeravice tvoří z části 

nebo zcela oplocený sportovní areál s házenkářským hřištěm v místní části Žeravice. Pozemky jsou v 

majetku statutárního města Přerova.  

Pozemky tvořící uvedený sportovní areál užívá Sportovní klub Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-

Žeravice, U stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 (dále jen SK Žeravice) a to na základě smlouvy o 

výpůjčce uzavřené dne 27.10.2005 na dobu určitou 20 let.  

Hlavní činností SK Žeravice je rozvíjení házené v rámci Českého svazu házené ve všech věkových 

kategoriích na úrovni výkonnostního i rekreačního sportu a organizování další sportovní činnosti. SK 

Žeravice pro zlepšení podmínek pro svou činnosti má záměr provést zastřešení házenkářského hřiště 

včetně opláštění, kdy na realizaci této stavby bude žádat o poskytnutí dotace MŠMT, Olomoucký kraj 

i statutární město Přerov. Vzhledem k tomu, že podmínkou poskytnutí dotace z MŠMT je doložení 

vlastnictví ke stavbě a stavba, která by byla umístěna na pozemek v majetku města, by se stala jeho 

součástí, požádalo SK Žeravice o koupi části užívaných pozemků, které by byly uvažovanou stavbou 

dotčeny s tím, že zbývající část areálu by zůstala v dosavadním režimu, t.j. ve výpůjčce. SK Žeravice 

sdělil, že do budoucna by odkoupil všechny užívané pozemky, ale s ohledem na finanční možnosti 

spolku by odkup byl realizován v postupně v delším časovém horizontu. 

  

Koordinační skupina na 2. jednání dne 20.1.2017 neměla námitky k realizaci záměru SK Žeravice a 

převodu dotčených pozemků. 

Místní výbor Žeravice s realizací záměru a s převodem předmětných pozemků souhlasil. 

Komise pro záměry na 27. zasedání dne 15.2.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 401, p.č. 402, p.č. 406, p.č. 407 a p.č. 

171 vše v k.ú. Žeravice.  

Rada města Přerova na 63. schůzi dne 16.2.2017 tento záměr statutárního města Přerova schválila.  

Záměr je zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 21.2. do 7.3.2017. 

  

S ohledem na termín podání žádosti o dotaci a nutnost doložení smlouvy bude na žádost SK Žeravice 

uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena poté, co SK Žeravice 

předloží geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků, před zahájením stavby. Náklady 

spojené s převodem tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a vkladové 

řízení uhradí SK Žeravice.  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem činí cena zjištěná 190,- Kč/m2 

a cena v místě a čase obvyklá činí 200,-Kč/m2. Kupní cena tedy bude činit 200,- Kč/m2, včetně DPH. 

SK Žeravice s touto cenou souhlasil. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemků tvořících 

sportovní areál s házenkářským hřištěm v místní části Žeravice, kdy nejprve bude uzavřena 

budoucí kupní smlouva. Na převáděných pozemcích má záměr stávající uživatel - SK Žeravice – 

realizovat stavbu zastřešení házenkářského hřiště včetně opláštění, kdy stavba bude financována 

prostřednictvím dotací.  
 


