
Pořadové číslo:  36/3.4.1. 

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 8.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku 

statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku 

p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s. vše v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 207/1 ostatní plocha o výměře 371 m2, p.č. 

208/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2, části pozemku p.č. 2155/1 ostatní plocha, 

geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako pozemek p.č. 2155/36 ostatní plocha 

o výměře 244 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za pozemky 204/4 

ost. plocha o výměře 18 m2, p.č. 234/4 ost. plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 ostatní 

plocha o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 6549 -27/2017 

označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní plocha o výměře 418 m2 vše v k.ú. Přerov v 

majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ 

27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- Kč včetně příslušné sazby DPH ve prospěch 

statutárního města Přerova ve znění dle přílohy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.3.2018 

 

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

1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit směnu nemovitých věcí uvedených   

v návrhu usnesení. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost 9.6.2017 a souhlasí se směnou nemovitých věcí uvedených      

v návrhu usnesení. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry  projednala  žádost dne  21.6.2017 a doporučila schválit záměr směny nemovitých 

věcí uvedených v návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.7.2017 schválila záměr statutárního města Přerova- směnu 

nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení. 

Záměr směnit uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 

6.12.2017 do 22.12.2017.  

Rada města Přerova projednala majetkovou dispozici na své 85. schůzi dne 8.2.2018. S výsledkem 

jednání seznámí Zastupitelstvo města Přerova na jeho zasedání zpravodaj.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 207/1, p.č. 208/1, p.č. 204/4, p.č. 234/4 vše v k.ú. Přerov se nachází v ul. Jateční, 

pozemek p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov v ul. Komenského a jsou ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

Pozemky p.č. 4969/5, p.č. 2167/7 v k.ú. Přerov se nachází v ul. Komenského a jsou v majetku PSS 

Přerovská stavební a.s. 

Statutární město Přerov obdrželo žádost PSS Přerovské stavební a.s. o směnu nemovitostí uvedených 

v návrhu usnesení za účelem stavby parkoviště na části pozemku p.č. 2155/1 a polyfunkčního domu na 

pozemcích p.č. 207/1 a p.č. 208/1, které jsou v majetku statutárního města Přerova. Jako protihodnotu 

nabídla pozemek p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7, které jsou v jejím majetku. 

Ceny pozemků vychází ze znaleckých posudků č. 107/2017, 258/2017, 345/2017 znalce Ing. Ctibora 

Hoška, kdy cena v místě a čase obvyklá byla stanovena následovně a činí:  

  

Pozemky v majetku statutárního města Přerova: 
  

- p.č. 207/1, p.č. 208/1 - 1.991.700,- Kč, tj. 3.050,-Kč/m2 ; 

  

- část p.č. 2155/1, GP č. 6535-35/2017 označena jako pozemek p.č. 2155/36 – 561.200,- Kč, tj.  

2.300,- Kč/m2. 

  

Celkem 2.552.900,- Kč 
  

Pozemky v majetku PSS Přerovské stavební a.s.: 
  

- p.č. 4969/5 a část p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 6549-27/2017 označené jako pozemek p.č.  

2167/8 – 1.016.600,- Kč, tj. 2.300,- Kč/m2; 

- p.č. 204/4, p.č. 234/4 – 330.000,-Kč, tj. 2.307,-Kč/m2. 



 Celkem 1.346.600,- Kč 

   

Rozdíl cen ve prospěch statutárního města Přerova je 1.206.300,- Kč, který uhradí PSS Přerovská 

stavební a.s. Statutárnímu městu Přerov. Výše uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH. PSS 

Přerovská stavební a.s. uhradí Statutárnímu městu Přerov ½ nákladů spojených s vyhotovením 

znaleckých posudků a geometrického plánu. 

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je dořešení majetkoprávních vztahů k 

pozemkům p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov a 

pozemkům p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5, části pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská 

stavební a.s. vše v k.ú. Přerov, v ul. Jateční a Komenského.  

 

 


