
Pořadové číslo:  30/3.2.2. 

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 15.8.2017 

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: 

Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 

p.č. 486  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 486 zast.plocha a nádvoří o výměře 105 m2 z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M*** T*** uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě darovací ve znění přílohy č.1. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.7.2017 podala návrh ZM schválit bezúplatný převod dle 

návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 486 zast. plocha a nádvoří o celkové výměře 1057 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova je 

situován na rohu ulic Za školou a ul. Grymovská. Součástí pozemku je stavba č.p. 59, obč. vybavenost 

– mateřská školka. 

Na odbor správy majetku se obrátil se svou žádostí pan M*** T***  ve věci převodu části pozemku 

p.č. 486 zast. pl. a nádvoří o výměře cca 25 m2 za účelem uskladnění palivového dřeva. Žadatel je 

vlastníkem sousedního pozemku p.č. 489 zahrada a p.č. 488 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je 

rodinný dům č.p. 93. 

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 21.1.2016 usnesením č. 1172/34/7/2016 schválila záměr 



statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 486 zast.pl. a nádvoří o výměře 25 m2 

v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova ve dnech od 25.1. do 8.2.2016. 

  

Na základě znaleckého posudku č. 43-2016 ze dne 26.6.2016 vyhotoveného Stanislavem Sedláčkem 

byla zjištěna cena administrativní ve výši 16 236,- Kč, tj. 650,- Kč/m2, cena v čase a místě obvyklá 

byla stanovena ve výši 17 125,- Kč, tj. 685,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu bylo uhrazeno 

žadatelem. 

  

Záležitost úplatného převodu části pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u Přerova byla předložena Radě 

města Přerova k projednání na schůzi dne 22.9.2016 a materiál byl navrhovatelem náměstkem 

primátora, P. Košutkem stažen z jednání. Náměstkem primátora bylo dne 6.10.2016 sděleno, že 

oddělení školství nechalo provést kontrolu stavu budovy stojící na hranici pozemku, který má být 

převeden do vlastnictví žadatele. Na základě informací SVŠ je budova skladu ve špatném stavu, 

opravovat ji není účelné a jako vhodné řešení je její demolice. Dle pokynu náměstka primátora byla 

tato záležitost opětovně projednána v Radě města Přerova dne 24.11.2016 a opětovně byla stažena z 

jednání na žádost vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Pospíšilové. 

  

V prosinci 2016 proběhlo jednání za účasti p. T., vedoucí SVŠ Mgr. Pospíšilové, zástupců školství a 

náměstka primátora Bc.Navrátila. Z tohoto jednání vyplynulo následující: 

1. v souvislosti se zjišťováním stavu a možností dalšího využití budovy, která s požadovaným 

pozemek sousedí, požádal pan Tomek o převod této budovy  

2. pan Tomek navrhl, aby mu byl převeden pozemek i s budovou s podmínkou, že demolici stavby 

provede na své náklady a žádá aby StMPr tyto náklady zohlednilo v kupní ceně 

  

V měsíci lednu 2017 požádal odbor správy majetku, aby oddělení školství a mládeže zajistilo 

dokumentaci k demolici stavby na pozemku pč. 486 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Odbor správy majetku na základě zpracované dokumentace pro informaci uvádí, že se jedná o 

jednopodlažní zděný objekt se zast. plochou 79,80 m2. Stávající objekt sloužil jako sklad k uskladnění 

zahradního nábytku, hracích potřeb pro mateřskou školu Optiky 14, odloučené pracoviště Kozlovice. 

Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

Dle položkového rozpočtu stavby by demolice objektu Přerov-IV-Kozlovice činila 210 480,- Kč bez 

DPH a 254 681,- Kč včetně DPH.  

K případné realizaci úplatného převodu se vyjadřovala daňová poradkyně statutárního města Ing. 

Musilová, která konstatovala, že pozemek může mít charakter: 

- stavebního pozemku v 21% sazbě, pokud bude učiněn správní úkon k demolici 

- pozemek se stavbou splňující časový tes podle §56 odst. 3 ZDPH (osvobozeno) – demolici si pak 

provede kupující 

  

V případě realizace bezúplatného převodu části pozemku p.č. 486 o výměře 105 m2 je nutné vyhotovit 

nový geometrický plán na oddělení pozemku pod stavbou, který vhledem ke skutečnosti , že není 

možné původní geometrický plán využít, uhradí StMPr Přerov a náklady za úhradu znaleckého 

posudku a vkladové řízení uhradí žadatel a toto bude řešeno v ujednání darovací smlouvy. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací, ve které se kupující zaváže , že provede 

ve stanovené době demolici předmětné stavby. Darovací smlouva bude uzavřena po prokázání 

demolice. 

  

Odbor správy majetku konstatoval, že dle znaleckého posudku byla stanovena cena v místě a čase 

obvyklá ve výši 685,- Kč/m2 , za část pozemku p.č. 486 o výměře 25 m222 činí 17 125,- Kč a při 

rozšíření části pozemku na 105 m2 bude cena obvyklá činit 71 925,- Kč. 

Cena demolice objektu vyčíslená v dokumentaci zpracované Ing. Zdeňkou Tillerovou ze dne 8.2.2017 

činí 254 681,- Kč. 



Za situace, kdy demolice stávající budovy je nevyhnutelná a výše úhrady za demolici stavby značně 

převyšuje cenu obvyklou dotčené části pozemku, je účelné a pro město finančně výhodnější přenechat 

žadateli požadovanou část pozemku bezúplatně za podmínky demolice stavby stojící na předmětném 

pozemku. V opačném případě by město muselo demolici stavby hradit plně ze svého rozpočtu. 

Vzhledem k výše uvedenému bude v tomto případě postupováno mimo režim vnitřního předpisu č. 

15/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov. 

  

Komise pro záměry po projednávání záměrů na svém zasedání dne 26.4.2017 doporučila Radě města 

Přerova schválit VARIANTU I: 

VARIANTA I:  

schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části pozemku p.č. 486 zast. plocha a 

nádvoří o výměře cca 105 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova 

VARIANTA II: 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního 

města Přerova – bezúplatném převodu části pozemku p.č. 486 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 105 

m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, neschválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný 

převod části pozemku p.č. 486 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 105 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

z vlastnictví statutárního města Přerova 

VARIANTA III: 

trvat na svém usnesení č. 1172/34/7/2016 ze dne 21.1.2016 . 

  

Oddělení školství a mládeže doporučuje Radě města Přerova schválit variantu I uvedeného návrhu 

usnesení předkládaného Komisí pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech a pro 

hospodaření s obecními byty.  

Místní výbor souhlasí s převodem, případně nájmem části pozemku žadateli. Dle jejich sdělení MŠ 

tuto část pozemku nevyužívá a převodem žadateli nenaruší chod MŠ. 

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 7.4.2017 trvá na svém stanovisku ze dne 31.7.2015, tzn. 

nedoporučuje převod části pozemku z důvodu nevhodného dělení pozemku, který tvoří jeden funkční 

celek areálu mateřské školy. Koordinační skupina doporučila část pozemku pronajmout k 

požadovanému účelu, ale za podmínky kladného stanoviska mateřské školy. 

  

  

  

Důvodem předložení této dispozice v Radě města Přerova je žádost žadatele o převod části 

pozemku p.č. 486 za účelem uskladnění palivového dřeva.  

 

 


