
Pořadové číslo:  33/3.2.12 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 

4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov a pozemků  p.č. St. 

913, p.č. St. 914 a p.č. St. 915 vše v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje schválit úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 

pozemků p.č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 391 m2, p.č. 4394/26 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 

m2, p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2 a p.č. 3114/3 zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 14 m2 vše k.ú. Přerov do vlastnictví Stavebního bytového družstva 

Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236, za cenu v čase a místě 

obvyklou 2.179 000,-Kč, ve znění přílohy č.I . 

 

2 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 

St. 913 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, p.č. St. 914 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 114 m2 a p.č St. 915 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 vše v k.ú. 

Předmostí do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, 

Přerov I-Město, IČ 00053236, za dohodnutou kupní cenu 118 300,- Kč, ve znění přílohy č. II. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 



Koordinační skupina nemá k převodu pozemků spoluvlastníkům bytových jednotek námitek. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém 27. jednání dne 15.2.2017 doporučila Radě města schválit záměr 

statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 64 schůzi dne 2.3.2017 schválila záměr statutárního města Přerov dle 

návrhu unesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří se nachází pod bytovým domem Osmek 9, který je 

ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. Pozemky p.č. 4394/26, p.č. 4394/27 zastavěná plocha 

a nádvoří se nacházejí pod obytným domem Seifertova č.o. 2 a č.o. 4, které jsou ve spoluvlastnictví 

vlastníků bytových jednotek. Pozemek p.č. 4394/43 zastavěná plocha a nádvoří se nachází pod 

bytovým domem Svornosti č.o.12 a č.o. 14, který je ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek a 

pozemek p.č. 3114/3 pod bytovým domem Žerotínově nám č.o. 20. Uvedené domy jsou ve 

spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek.  

  

Pozemky p.č. St. 913, p.č.St. 914 a p.č. St. 915 výroba se nachází pod nebytovým domem č.p. 430 v 

k.ú. Předmostí ul. Hranická, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, které požádalo o 

dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům uvedených v návrhu usnesení. 

  

Stavební bytové družstvo obdrželo návrh kupní smlouvy na převod pozemků za cenu v čase a místě 

obvyklou. Na základě této kupní smlouvy navrhlo, aby byl převod realizován dle uzavřené dohody z r. 

2012, kdy mezi smluvními stranami došlo k dohodě, aby převod pozemků pod obytnými stavbami 

SBD byl realizován za cenu 500,- Kč/m2.  

  

Cena nemovitostí vychází ze znaleckého posudku č. 23/17 znalce Jiřího Pazdery, kde cena v čase a 

místě obvyklá u pozemků v k.ú. Přerov p.č. 3114/3, činí 1500,- Kč/m2, u pozemků p.č. 4394/26, p.č. 

4394/27, p.č. 4394/42, p.č. 4672/11, činí 1300,- Kč/m2, u pozemků v k.ú. Předmostí p.č. St. 913, St. 

914, p.č. St. 915 činí 700,- Kč/m2. Při stanovení ceny obvyklé vycházel znalec z porovnání známých 

uskutečněných prodejů. Celková cena v čase a místě obvyklá činí u pozemků v k.ú. Přerov 2 179 000,- 

Kč. Cena zjištěná celkem činí 2 578 821,- Kč. 

  

Stavební bytové družstvo požaduje realizovat převod za kupní cenu 500,- Kč/m2 u pozemků pod 

obytnými domy v k.ú. Přerov, t.j. celkem 837 000,- Kč. Stavební bytové družstvo uvádí, že důvodem 

snížení kupní ceny je skutečnost, že Stavební bytové družstvo po převodu výše uvedených pozemků 

do vlastnictví SBD Přerov bude následně realizovat cca 80 smluv se spoluvlastníky bytových 

jednotek. Tím dojde ke zvýšené administrativní náročnosti celého úkonu. Rozdíl mezi cenou v čase a 

místě obvyklou a navrženou kupní cenou ( 500,- Kč/m2) činí 1 342 000,- Kč. 

  

Tato dispozice byla předložena k projednání dne 2.11. 2017 Radě města Přerova, která doporučila 

Zastupitelstvu města Přerova realizovat převod pozemků pod stavbami v k.ú. Přerov za cenu v čase a 

místě obvyklou 2 179 000,- Kč. 

  

S touto cenou bylo SBD Přerov seznámeno a telefonicky sdělilo, že v tomto případě odkoupí pouze 

své spoluvlastnické podíly za cenu v čase a místě obvyklou, nikoliv spoluvlastnické podíly, které 

náleží k bytovým jednotkám fyzických osob. V tomto případě statutární město Přerov bude uzavírat 

jednotlivé kupní smlouvy asi s 80 spolulastníky.  



  

Cena zjištěná u pozemků v k.ú. Předmostí činí 95 352,-Kč a cena v čase a místě obvyklá činí 118 

300,- Kč. Pozemky v k.ú. Předmostí budou převedeny za cenu v čase a místě obvyklou, poněvadž se 

nachází pod stavbami pro výrobu a skladování v areálu SBD v Předmostí a SBD s touto cenou 

souhlasí.. 

  

Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 7.32017 do 21.3.2017 a od 

16.10. do 1.11 2017. 

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je dořešení právního vztahu k pozemkům p.č. 

4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42 a p.č. 3114/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Přerov a k pozemkům p.č. St. 913, p.č. St. 914 a p.č. St. 915 vše zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Předmostí. Na těchto pozemcích se nacházejí obytné domy ve vlatnictví spoluvlastníků 

bytových jednotek.  

 

 


