
Pořadové číslo:  27/3.2.2. 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/53 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti KONVIČKA služby 

s.r.o., se sídlem Malá Dlážka 2895/14, Přerov I - Město, IČ: 26863383 za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.000,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase 

obvyklá.  

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

budoucím prodávajícím a společností KONVIČKA služby s.r.o., se sídlem Malá Dlážka 

2895/14, Přerov I - Město, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva 

bude uzavřena nejpozději do 30 dnů poté, co bude doložen geometrický plán na oddělení 

převáděné části pozemku potvrzený katastrálním úřadem. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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 na 66. schůzi dne 6.4.2017, kdy podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí v rozsahu a za 

podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 30/53 ostatní plocha o celkové výměře 17921 m2 v k.ú. Předmostí tvoří veřejné 

prostranství - komunikace, chodníky, veřejnou zeleň v okolí obytných v ulici Hranická a Sportovní v 

místní části Předmostí. Pozemek vznikl rozdělením původního pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí (na 

základě zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí počátkem března 2017). Uvedený 

pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

Společnost Konvička služby s.r.o., se sídlem Přerov, Malá Dlážka 14 (dále jen společnost Konvička) 

je vlastníkem budovy bývalého kina Panorama (na pozemku p.č. st. 276 v k.ú.Předmostí) na ul. 

Sportovní v Přerově-Předmostí. Na základě stavebního povolení vydaného dne 9.11.2010 byla tato 

budova rekonstruována na dvoupodlažní bytový dům s nebytovými jednotkami. V roce 2015 se 

společnost Konvička obrátila na statutární město Přerov se žádostí o převod části pozemku původně 

vedeného v katastru nemovitostí jako p.č. 30/7 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Předmostí (dnes p.č. 30/53), 

Při zaměření stavby pro potřeby kolaudace bylo totiž zjištěno, že část stavby směrem k ulici Sportovní 

přesáhla cca 0,5-,075 m do pozemku v majetku města.  

Koordinační skupina projednala záležitost na 8. jednání dne 15.5.2015, kdy doporučila převod 

pozemku a do doby realizace převodu doporučila uzavření nájemní smlouvy. 

Místní výbor Předmostí ve vyjádření ze dne 20.7.2015 souhlasil s převodem předmětné části pozemku.  

Rada města Přerova schválila záměr převodu a záměr nájmu předmětné části pozemku na 24. schůzi 

dne 25.8.2015. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 27.8. do 10.9.2015. 

  

Převod pozemku pod stavbou lze zrealizovat až po kolaudaci stavby a proto do doby kolaudace byl 

vztah k pozemku řešen formou nájmu. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 15.12.2015.  

Společnost Konvička zajišťovala podklady pro kolaudaci stavby, bylo nutno provést změnu územního 

plánu, kdy proces schvalování této změny trval více jak 1 rok. Dne 10.3.2017 byl stavebním úřadem 

vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby, jejíž skutečné provedení bylo zaměřeno nově 

zpracovaným geometrickým plánem .č 1175-38/2016, kterým byla z pozemku původně vedeného jako 

p.č. 30/7 (nyní p.č. 30/53) oddělena část označená jako díl "a" o výměře 22 m2 v k.ú. Předmostí.  

Byl objednán znalecký posudek, kterým byla stanovena cena zjištěná ve výši 20.800,- Kč, t.j. 945,45 

Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 22.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč/m2 - cena včetně DPH.  

Žadatel souhlasil s kupní cenou ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem a s úhradou 

nákladů spojených s převodem předmětné části pozemku.  

V době přípravy podkladů pro projednání převodu a uzavření kupní smlouvy v orgánech města došlo k 

zápisu geometrického plánu v lokalitě, který znemožnil zápis geometrického plánu vyhotoveného pro 

realizaci převodu společnosti Konvička. Pro převod je nutno vyhotovit geometrický plán nový. 

S ohledem na skutečnost, že převod pozemku a současně zápis změny obvodu stavby je nutno provést 

v co nejkratší době, neboť dle sdělení společnosti Konvička jsou již s budoucími vlastníky bytových 

jednotek uzavřeny budoucí smlouvy vázané úvěrovými smlouvami, bylo dohodnuto, že bude 

předloženo ke schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím, že kupní smlouva bude 

uzavřena po doložení geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem (předpoklad doložení 

geometrického plánu - konec května 2017).  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku o výměře cca 22 

m2, který byl součástí veřejného prostranství na ulici Sportovní v Předmostí a byl zastavěn v 

rámci rekonstrukce budovy bývalého kina Panorama.  

 

 


