
Pořadové číslo:  30/3.3.2 

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 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: 

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

5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 

5307/235 vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 5307/108 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 4131 m2, p.č. 5307/109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, p.č. 

5307/110 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2, p.č. 5307/220 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 21 m2, p.č. 5307/228 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, p.č. 

5307/234 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, p.č. 5307/235 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 84 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví 

statutárního města Přerov za kupní cenu 4 000 000,-Kč, ve znění dle přílohy, za podmínky 

zajištění finančního krytí. 

 

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

1. návrhu usnesení včetně 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 své schůzi dne 10.8.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 



Odbor ekonomiky eviduje žádost odboru správy majetku a komunálních služeb o rozpočtové opatření 

– posílení rozpočtu o 4 000 000 Kč – k výše uvedenému účelu. Rada města Přerova na své 73. schůzi, 

která se konala dne 13. 7. 2017, podala návrh zastupitelstvu schválit předmětnou  úpravu rozpočtu. 

Tento požadavek bude součástí návrhu Rozpočtové opatření č. 12 a 13, který bude předložen 

zastupitelstvu ke schválení na jeho zasedání dne 21. 8. 2017.  

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Pozemky se nachází v Přerově na ul. Petřivalského, pod stavbami v areálu zimního 

stadionu. Na pozemku p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří stojí stavba č.p. 2885, (hala zimního 

stadionu), na pozemku p.č. 5307/109, zastavěná plocha se nachází stavba bez č.p./č.e. (trafostanice), 

na pozemku p.č. 5307/110, zastavěná plocha a nádvoří se nachází stavba bez č.p./č.e (strojovna), na 

pozemcích p.č. 5307/220, p.č. 5307/234, a p.č. 5307/235, vše zastavěná plocha a nádvoří, stojí stavby 

bez č.p./č.e. (garáže), na pozemku p.č. 5307/228, zastavěná plocha a nádvoří se nachází stavba bez 

č.p./č.e. (administrativní budova č.p. 2884). Všechny uvedené stavby jsou ve vlastnictví statutárního 

města Přerova. ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal dne 19.6. 2017 návrh 

kupní smlouvy na převod pozemků pod výše uvedenými stavbami a požádal o projednání v orgánech 

obce. Dispozice s uvedenými nemovitostmi byla již v minulosti projednávána avšak k převodu 

nedošlo. 

Dne 16.9.1999 na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova byl schválen bezúplatný převod pozemků 

uvedených v návrhu usnesení. Na základě této skutečnosti požádalo město Přerov tehdejší Okresní 

úřad Přerov o bezúplatný převod. Dne 22.9.2000 byla uzavřena darovací smlouva, která byla zaslána 

na Ministerstvo financí ČR ke schválení, přes veškeré urgence převod nebyl ze strany ČR realizován.  

Dne 22.8.2013 požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o projednání tohoto 

bezúplatného převodu opětovně v orgánech obce . Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání 

dne 21.10.2013, usnesením č. 898/20/3/2013 schválilo bezúplatný převod s omezujícími podmínkami, 

kupní smlouva nebyla uzavřena. 

Dne 4.2.2015 zaslal ÚZSVM k projednání smlouvu o nájmu na pozemky uvedené v návrhu usnesení a 

zároveň informoval o podmínkách prodeje. Dále požádal statutární město Přerov o projednání 

úplatného převodu v orgánech obce.  

Byla uzavřena nájemní smlouva od 1.3.2015 do 31.12.2015, kdy nájemné činilo 110 975,-Kč. Součástí 

smlouvy bylo ujednání o bezesmluvním užívání těchto pozemků, a to 2 roky zpětně od 1.5.2013 do 

30.4.2015 a náhrada za bezesmluvní užívání byla vyčíslena ve výši 263 517,- Kč. 

Dne 28.4.2015 byla uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 1.5.2015 do 30.4. 2016 za roční 

úhradu 132 372,- Kč. Dodatkem č. 1 pak byla nájemní doba prodloužena od 1.5.2016 do 30.4.2023. 

Během této doby se předpokládá, že dojde k uzavření kupní smlouvy.  

Jelikož stavby v současnosti využívá a provozuje na základě nájemní smlouvy společnost Teplo 

Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 7, Přerov, požaduje ČR-ÚZSVM úplatný převod, neboť se 

domnívá, že stavby jsou využívány ke komerčním účelům.  

Dále při projednávání kupní smlouvy ČR-ÚZSVM zjistil, že nebyl řešen vztah k pozemkům v období 

od 30.6.2010 do 30.4.2013. ČR-ÚZSVM zaslal na odbor správy majetku a komunálních služeb výzvu 

k úhradě bezesmluvního užívání za toto období ve výši 355 240,-Kč. Úhrada za bezesmluvní užívání 

byla na základě usnesení Rady města Přerova ze dne 27.4.2017 č. 2659/68/8/2017 uskutečněna dne 

23.6.2017. Tímto byla splněna podmínka (uhrazení dluhu) pro uskutečnění převodu.  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k 

pozemkům p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, 

p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov, které se nachází v areálu zimního stadionu.  

 

 


