
Pořadové číslo:  32/3.4.1 

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 16.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí -  pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města 

Přerova za pozemky p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. 

Lesní správy Prostějov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje směnu nemovitých věcí - pozemku p.č. 896 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 2308 m2 v k.ú. Čekyně ve vlastnictví statutárního města Přerov za pozemek p.č. 

4816/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 4118 m2 a pozemek p.č. 6834/13 ostatní 

plocha manipulační plocha o výměře 265 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p., se 

sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, zastoupené Lesní 

správou Prostějov s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve výši 3 061 653,- Kč 

ve prospěch Lesů ČR s.p. ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2 schvaluje dohodu o úhradě nákladů spojených se směnou smlouvou nemovitých věcí mezi 

statutárním městem Přerov a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, ve znění přílohy č. 2. 

 

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

1. a 2. návrhu usnesení včetně podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne  12.8. 2016 doporučila  směnu pozemku  tvořících 

parkoviště a skatepark u Laguny, které jsou ve vlastnictví  Lesů ČR. 



Vzhledem k tomu, že  statutární město Přerov tyto pozemky  udržuje, doporučuje odbor správy 

majetku a komunálních služeb uvedenou směnu. 

 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry  na svém jednání dne 12.9.2016 doporučila Radě města Přerova schválit směnu 

nemovitých věcí dle předlohy. 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na svém zasedání dne 5.10. 2016 schválila záměr statutárního města Přerov dle 

návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova  svým usnesením č. 3129/76/7/217 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit směnu nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 896 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Čekyně se nachází podél části lesa ve 

vlastnictví statutárního města Přerov. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov zaslala žádost na odkup 

tohoto pozemku za účelem zajištění přístupu ke státnímu lesnímu komplexu v k.ú. Čekyně. Lesy ČR 

hodlají pozemek p.č. 896 v k.ú. Čekyně, na kterém se nachází komunikace (nezpevněná polní cesta) 

zpevnit, z tohto důvodu požadují mít pozemek ve svém vlastnictví.  

  

Pozemek p.č. 4816/2 ostatní plocha, manipulační plochav k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p, tvoří 

parkoviště a Skatepark u Laguny a pozemek p.č. 6834/13 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. 

Přerov se nachází na příjezdové komunikaci u Laguny, ve správě statutárního města Přerov. 

  

Uvedené pozemky v současné době užívá statutární město Přerov na základě smlouvy o nájmu za 

roční úhradu ve výši 122 724,- Kč. 

  

Cena směňovaných nemovitostí je stanovena znaleckým posudkem č. 2017081 znalce Ing. Ivo Štefka.  

U pozemku p.č. 896 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2308 m2 v k.ú. Čekyně činí cena 

administrativní 137 810, - Kč, cena obvyklá 138 480,- Kč, tj. 60,- Kč/m2. 

Cena pozemků p.č. 4816/2 ostatní plocha manipulační plocha, o výměře 4118 m2 a p.č. 6834/13 

ostatní plocha, o výměře 265 m2 oba v k.ú. Přerov, dle znaleckého posudku č. 2017083 znalce Ing. 

Ivo Štefka činí cena administrativní 2 175 900,- Kč a cena v čase a místě obvyklá činí 3 200 133,- Kč, 

tj. 730,- Kč/m2. 

Směna bude provedena s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve prospěch Lesů ČR s.p. 

ve výši 3.061 653,- Kč. 

  

Podmínkou uzavření směnné smlouvy je uzavření dohody o úhradě nákladů spojených se směnou 

nemovitých věcí, ve které se smluvní strany zavážou, že každá ze stran uhradí polovinu nákladů na 

zpracování znaleckých posudků - viz příloha č. 2. 

  

Poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva ponesou smluvní strany rovným dílem. 

  

Rada města Přerova dne 7.9.2017 projednala směnu nemovitých věcí bez přílohy, neboť Lesy ČR. 



nepředložili k tomuto datu návrh směnné smlouvy. Vhledem k tomu, že v mezidobí se strany dohodly 

na způsobu úhrady nákladu za zpracování znaleckých posudků, která je ze strany Lesů ČR, sp. 

podmínkou uzavření směnné smlouvy, je Zastupitelstvu města Přerova předkládána ke schválení i tato 

dohoda o úhradě nákladů spojených se směnou nemovitých věcí.  

  

  

Zastupitelstva města Přerova dne 18.9.2017 usnesením č. 905/31/4/2017 schválilo rozpočtové opatření 

č. 14. a č.15., kterým bude pokryta směnná smlouva.   

Důvodem této dispozice je směna pozemku v majetku statutárního města Přerova p.č. 896 k.ú. 

Čekyně za pozemky p.č. 4816/2, p.č. 6834/13 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Uvedenou 

dispozicí dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemků parkoviště na "Laguně".  

 

 


