
Pořadové číslo:  28/3.1.1. 

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 12.5.2017 

Návrh pro 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 5. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 3806 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví obchodní společnosti FINE LINE DEVELOP, s.r.o. do vlastnictví 

statutárního města Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 3806 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře 2574 m
2
 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti FINE LINE DEVELOP, s.r.o., 

IČ 27680738, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního města 

Přerova za kupní cenu ve výši 6.700.000,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 68. schůzi konané dne 27.4.2017 usnesení č. 2650/68/8/2017, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 3806 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2574 m2 v k.ú. Přerov je travnatá 

plocha, která se nachází za hotelem a restaurací Strojař mezi ul. Brabansko a nábřežím Rudolfa 

Lukaštíka v Přerově.  

  

Vlastníkem pozemku je společnost FINE LINE DEVELOP, s.r.o., IČ 27680738, se sídlem Kubelíkova 

1224/42, Žižkov, Praha 3, která nabyla vlastnické právo na základě kupní smlouvy, kterou uzavřela 

jako kupující dne 23.4.2012 se společností OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 

230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako prodávajícím, a to s právními účinky vkladu vlastnického 



práva ke dni 24.4.2012.  

V návaznosti na jednání, která probíhala mezi statutárním městem Přerov a insolvenčním správcem 

dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. panem Mgr. Markem Vlkem o odkoupení souboru nemovitých věcí 

na ul. Škodova v Přerově do vlastnictví statutárního města Přerova, byla statutárnímu městu Přerov 

doručena dne 2.6.2016 žádost pana Mgr. Marka Vlka o zaslání sdělení, zda má statutární město Přerov 

zájem o nabytí pozemku p.č. 3806 v k.ú. Přerov. Pan Mgr. Marek Vlk ve své žádosti uvedl, že jako 

insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. vede u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v 

Olomouci, pod sp.zn. 22 ICm 3973/2013 incidenční spor se společností FINE LINE DEVELOP, s.r.o. 

jako stávajícím vlastníkem pozemku p.č. 3806 v k.ú. Přerov (pozn. jedná se o žalobu o určení 

neúčinnosti právního úkonu – kupní smlouvy, kterou dne 23.4.2012 uzavřely společnost OPERA 

Bohemia s.r.o. jako prodávající a společností FINE LINE DEVELOP, s.r.o. jako kupující), s tím, že by 

případný zájemce o tuto nemovitost mohl vstoupit do jednání o případném mimosoudním vypořádání 

sporu.  

Přílohou žádosti pana Mgr. Marka Vlka ze dne 2.6.2016 byl znalecký posudek č. ZU-

FAST_127/2016, který zpracovala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava dne 5.2.2016, 

kterým byla stanovena cena pozemku p.č. 3806 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá ke dni 23.4.2012 

(tj. ke dni uzavření kupní smlouvy mezi společností OPERA Bohemia s.r.o. jako prodávajícím a 

společností FINE LINE DEVELOP, s.r.o. jako kupujícím) ve výši 7.722.000,- Kč. Znalecký posudek 

byl zpracován na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.9.2015 jako podklad pro 

soudní řízení ve výše uvedené věci sp.zn. 22 ICm 3973/2013. 

Znaleckým posudkem č. 5910-55/2016, který vypracoval znalec Ing. Přemysl Klas dne 24.10.2016, 

byla stanovena cena zjištěná pozemku p.č. 3806 v k.ú. Přerov ve výši 6.849.420,- Kč a cena v místě a 

čase obvyklá ve výši 6.700.000,- Kč, aktualizovaným znaleckým posudkem č. 5988-30/2017, který 

vypracoval znalec Ing. Přemysl Klas dne 2.4.2017 s ohledem na novou oceňovací vyhlášku platnou 

pro rok 2017 , byla stanovena cena zjištěná pozemku p.č. 3806 v k.ú. Přerov ve výši 6.819.270,- Kč a 

cena v místě a čase obvyklá ve výši 6.700.000,- Kč. Znalecké posudky byly zpracovány na základě 

objednávek statutárního města Přerova.  

  

Dne 12.12.2016 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. zasedání usnesení č. 672/23/6/2016, 

kterým v bodě 6. uložilo Radě města Přerova zahájit jednání o nabytí mj. pozemku p.č. 3806 v k.ú. 

Přerov. 

  

Pro úplnost dodáváme, že dne 12.4.2017 pan Mgr. Vlk na dotaz odboru správy majetku a komunálních 

služeb sdělil, že jeho žádost ze dne 2.6.2016 je stále aktuální. 

  

Vzhledem k tomu, že se s ohledem na cenu převáděné nemovitosti a význam převodu ve vztahu k 

rozvoji statutárního města Přerova jedná o zvláště významný záměr statutárního města Přerova, bude 

předmětný záměr přijat v souladu s čl. II odst. 3 vnitřního předpisu č. 7/09 vydaného Radou města 

Přerova (Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a 

Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech) formou usnesení Zastupitelstva města 

Přerova. 

  

Předmětem předlohy je schválení záměru statutárního města Přerova na úplatný převod 

pozemku p.č. 3806 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 

6.700.000,- Kč (tj. cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou).  

 

 


