
Pořadové číslo:  28/3.3.1 

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 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: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  - pozemků p.č. 

4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 4996/11 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků 

p.č. 4996/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2, p.č. 4996/9 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 187 m2, p.č. 4996/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 787 m2, p.č. 4996/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2 vše v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, Nové Město, za cenu 1 700 000,- Kč, ve znění dle přílohy za 

podmínky zajištění finančního krytí. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.4.2017 podala  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje, že v současné době nemá finanční 

prostředky na koupi výše uvedených nemovitostí. 

 

 



Odbor ekonomiky 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu  o 1 

700 000 Kč k výše uvedenému účelu. Požadovaná úprava rozpočtu je součástí návrhu Rozpočtové 

opatření č. 7 a 8, který bude předložen Zastupitelstvu města Přerova k projednání dne 22.05.2017. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10, p.č. 4996/11, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k.ú. Přerov jsou ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

který zaslal k projednání kupní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu.  

Na uvedené pozemky byla již v r 2006 uzavřena nájemní smlouva mezi ÚZSVM a statuárním městem 

Přerov na nájem části pozemku p.č. 4996/1 v k.ú. Přerov, na dobu určitou nejpozději však do 

31.12.2009, která tímto datem skončila. Účelem nájmu bylo provedení 3. etapy stavebních úprav na 

Žerotínově náměstí. Stavební úpravy spočívaly v úpravě zpevněných ploch, opěrné zídky, sadové 

úpravy.  

Dne 28.7.2008 byl realizován převod pozemku p.č. 4996/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, jehož 

součástí byl geometrický plán č. 3799-191/2007 na základě, kterého došlo k rozdělení pozemku p.č. 

4996/1, ostatní plocha v k.ú. Přerov.  

Pozemek byl rozdělen dle způsobu využití, a to na pozemek p.č. 4996/1, pod místní komunikaci, který 

ÚZSVM převedl na statutární město bezplatně a pozemky p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 4996/11, na 

kterých statutární město Přerov vybudovalo placené parkoviště a pozemek p.č. 4996/8 je využíván 

jako placené tržní místo. 

Přestože proběhlo mnoho jednání na ÚZSVM a byly za strany města splněny všechny podmínky, které 

ÚZSVM v souvislosti s převodem požadoval, nedošlo ze strany úřadu od r. 2000 k převodu těchto 

pozemků. 

Uvedené pozemky jsou současně využívány statutárním městem Přerov pro poskytování služeb 

obyvatelstvu, a to zejména jako placené parkoviště, placené tržní místo a z části jako odpočinková 

zóna. Právní vztah k pozemkům k dnešnímu dni je zajištěn na základě nájemní smlouvy ve znění 

dodatku č. 1 a 2, na dobu určitou od 1.4.2015 do 31.3.2023. Roční nájemné činí 120 700,- Kč tj. 99,25 

Kč/m2. Od 13.6.2002 do 31.3. 2017 uhradilo statutární město Přerov za nájem a bezesmluvní užívání 

vlastníku pozemku ÚZSVM částku 1 692 242,- Kč. 

  

Na základě jednání zástupců statutárního města Přerova s ÚZSVM byla na odbor správy majetku 

doručena kupní smlouva na převod pozemků uvedených v návrhu usnesení, viz příloha. Kupní cena 

vychází ze znaleckého posudku a činí 1 700 000,- Kč, t.j. 1398, -Kč/m2.  

Důvodem předložení této dispozice je dořešení právního vztahu k pozemkům p.č. 4996/8, p.č. 

4996/9, p.č. 4996/10, p.č. 4996/11, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov, které se 

nachází v Přerově na Žerotínově náměstí a jsou ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových,  

 

 


