
Pořadové číslo:  30/3.1.7. 

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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 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 nemovité věci  z majetku – 

pozemku p.č. 301/1 k.ú. Henčlov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku 

p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 301/1 orná 

půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov žadateli. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 301/1 orná půda 

o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení na převod pozemku za 

podmínek dle důvodové zprávy. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední 

desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovské listy a na 

internetových stránkách statutárního města Přerova 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 73. schůzi dne 13.7.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si 

vyhradilo rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 301/1 v 

k.ú. Henčlov, neschválilo záměr úplatného převodu tohoto pozemku přímo žadateli a schválilo záměr 

převodu tohoto pozemku a vyhlášení výběrového řízení za podmínek dle důvodové zprávy. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb. 

Odbor správy majetku konstatuje, že pozemek dle podmínek Státního pozemkového úřadu musí být 

využit pro bydlení, což je v souladu s jeho funkčním určením dle územního plánu. O jeho koupi trvale 



projevují zájem manž. T., s tím, že navrhují nižní kupní cenu, než byla stanovena dle znaleckého 

posudku a než byla v naposledy vyhlašovaném výběrovém řízení stanovená minimální kupní cena. 

Pozemek není možno ponechat v majetku města s využitím jako veřejná zeleň – byla by nutná změna 

územního plánu.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov se nachází mezi zástavbou rodinných 

domů v ulici Zakladatelů v místní části Přerov-Henčlov. Pozemek je dle územního plánu určen pro 

bydlení rodinné. Pozemek je dotčen vedením služebností kanalizační přípojky k rodinnému domu na 

sousedním pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Henčlov ve prospěch vlastníků tohoto domu manž. H***.  

Předmětný pozemek vznikl rozdělením původního pozemku p.č. 301/1, který statutární město Přerov 

nabylo na základě smlouvy o bezúplatném převodu z majetku ČR – Pozemkového fondu ČR s 

podmínkou, že pozemek musí být využit pro stavbu RD, popř. sloužit jako veřejná zeleň. Druhá část 

původního pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov, vedená v katastru nemovitostí jako p.č. 301/2 – 

přístupná z ulice Hliník, byla již odprodána manž. H*** a v souladu s podmínkami kupní smlouvy zde 

tito postavili rodinný dům, kdy kanalizační přípojky tohoto domu je vedena okrajem pozemku p.č. 

301/1 v k.ú. Henčlov. 

Odbor správy majetku města evidoval žádosti o převod pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov pro stavbu 

rodinného domu a proto bylo navrženo realizovat převod pozemku formou vyhlášení výběrového 

řízení.  

Výběrové řízení na prodej tohoto pozemku bylo vyhlášeno dne 8.8.2016, za vyhlašovanou cenu 

minimálně ve výši 500,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku. Do tohoto 

výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. 2. kolo výběrového řízení na převod uvedeného pozemku bylo 

vyhlášeno dne 11.11.2016 za stejných podmínek. Do tohoto výběrového řízení se také nikdo 

nepřihlásil.  

Rada města Přerova na 63. schůzi dne 16.2.2017 schválila - záměr úplatného převodu předmětného 

pozemku a vyhlášení výběrového řízení, kdy snížila minimální vyhlašovanou cenu pozemku na částku 

350,- Kč/m2 (včetně DPH) a zrušila účastnický poplatek.  

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 24.3.2017. Do tohoto výběrového řízení se přihlásil jediný 

zájemce - pan J*** T***, který nabídl kupní cenu ve výši celkem 250.000,- Kč, včetně DPH, t.j. 

240,44 Kč/m2, včetně DPH. 

Komise pro záměry na 29. jednání dne 26.4.2017 posoudila nabídku pana T*** a doporučila Radě 

města Přerova schválit vyhlášení nového výběrového řízení na převod tohoto pozemku za stejných 

podmínek. Rada města Přerova na 69. schůzi dne 11.5.2017 neschválila záměr úplatného převodu 

pozemku. 

  

Dne 5.6.2017 byla doručena nová žádost manželů I*** a J***T*** o koupi pozemku p.č. 301/1 v k.ú. 

Henčlov, kdy nově nabídli kupní cenu 300.000,- Kč včetně DPH, tj. 252,53 Kč/m2. 

  

Záležitost byla předložena k projednání na 31. zasedání Komise pro záměry dne 21.6.2017 a to 

variantně – ve VARIANTĚ I. – návrh záměru úplatného převodu pozemku přímo žadatelům ve 

VARIANTE II- návrh záměru úplatného převodu a vyhlášení výběrového řízení. Komise na tomto 

zasedání doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo 

rozhodování o tomto záměru města, neschválilo záměr převodu přímo žadateli a schválilo převod s 

vyhlášením výběrového řízení za těchto podmínek: 

  

  

Podmínky výběrového řízení: 

  

Předmět výběrového řízení:  

Úplatný převod pozemku p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov. Pozemek je dotčen 



služebností kanalizační přípojky v rozsahu vymezeném geometrickým plánem – viz snímek. 

  

Termín vyhlášení: …..…………… 

  

Vyhlašovaná cena: minimálně 350,- Kč/m2 včetně DPH 

  

Prohlídka (na místě samém): …………………… 

  

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek: …………………..do 11.00 hod. 

  

Podmínky výběrového řízení: 

1. Navržená kupní cena minimálně ve výši 350,- Kč/m2, včetně DPH 

2. Pozemky se převádí za účelem výstavby rodinného domu 

3. Se zájemcem bude uzavřena kupní smlouva, jejímž obsahem budou tyto závazky kupujícího: 

• Do 5 let od podpisu kupní smlouvy dokončí stavbu rodinného domu. Za dokončení stavby se podle 

této smlouvy považuje první den, kdy bude kupující oprávněn užívat stavbu v souladu s ustanoveními 

zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Nesplní-li kupující uvedenou 

povinnost, bude kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% z kupní ceny. 

• Kupující si k převáděnému pozemku zajistí připojení na inženýrské sítě, (např. připojení vodovodu, 

kanalizace, elektřiny, plynu) pro svůj rodinný dům, včetně napojení svého pozemku na místní 

komunikaci.  

• Kupní cena bude uhrazena do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, poté bude podán návrh na vklad 

práva do katastru nemovitostí. 

• V případě převodu pozemku na 3. osobu před dokončením stavby rodinného domu se kupující 

zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny pozemku. 

• Kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úplatný převod schválí 

Zastupitelstvo města Přerova, v opačném případě budoucí kupující pozbývá oprávnění smlouvu 

uzavřít.  

4. Zájemce doloží čestné prohlášení, že: 

• nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům žádné dluhy, tj. 

pohledávky po termínu splatnosti, 

• není v likvidaci, 

• nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce, 

• v uplynulých 3 letech nebylo rozhodnuto o úpadku zájemce na základě insolvenčního zákona, nebo 

insolvenční řízení nebylo zastaveno pro nedostatek majetku,  

• nemá v evidenci daní evidovány daňové nedoplatky, 

• nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejném zdravotní pojištění, nebo na pojistném a penále 

na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo 

povoleno splácet nedoplatek ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 

5. Podmínkou výběrového řízení je dodržení Pravidel pro konání výběrového řízení v případech 

prodeje a nájmu nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov (na vyžádání vydá odbor správy 

majetku nebo na www.prerov.eu, Magistrát, Potřebuji vyřídit, Formuláře, Právní tématika) 

6. Rada města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu 

  

Přihláška k výběrovému řízení: 

1. bude obsahovat 

- nabídku kupní ceny pozemku včetně DPH  

- u právnické osoby, či fyzické osoby podnikající – prostá kopie výpisu z obchodního 

rejstříku/živnostenského listu 

- prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným 

subjektům dluhy 

- zproštění mlčenlivosti 

2. se podává na předepsaném formuláři - na vyžádání vydá Odbor správy majetku a komunálních 

služeb nebo je k dispozici na internetových stránkách statutárního města Přerova www.prerov.eu,  



  

Magistrát/Potřebuji vyřídit/Formuláře/Právní tématika. 

Přihláška se podává v zapečetěné obálce, která musí být viditelně označena – „Výběrové řízení převod 

pozemek Henčlov“, jinak nebude do výběrového řízení zařazena.  

Místo podání přihlášek – osobně na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, přízemí, dveře 

č. 5 a to v Po a St od 8.00 do 17.00 hod, Út,Čt od 8.00 do 15.00 hod., Pá od 8.00 do 14.30 hod., nebo 

prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou). 

  

Bližší informace, Pravidla: 

Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 750 11 Přerov, 

Marcela Poláková, tel. 581 268 122, e-mail marcela.polakova@prerov.eu, přízemí, kancelář č. 3 a 

webové stránky - www.prerov.eu, Magistrát/Veřejné zakázky a výběrová řízení/Výběrové 

řízení/Výběrové řízení na nájem a převod nemovitostí. 

Regulační podmínky pro výstavbu rodinného domu na pozemku sdělí Ing. arch Klára Koryčanová, 

architektka města, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Bratrská 34, 3 parto, tel. 581 268 646, 

e.mail: klara.korycanova@prerov.eu. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána opětovně k projednání záležitost převodu 

pozemku tvořícího proluku mezi rodinnými domy v ulici Zakladatelů na základě nové žádosti o 

převod tohoto pozemku za účelem výstavby rodinného domu.  

 

 


