
Pořadové číslo:  40/3.3.1 

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 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

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 Přerova -  

spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 

vše v  k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – 

spoluvlastnických podílů o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 

m2 , id. ¾ pozemku p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku p.č. 7166/48 

orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 m2 vše v 

k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. Žerotínovo nám. 641/15 Přerov I-Město za 

cenu v čase a místě obvyklou 219 000 ,- Kč, za předpokladu rozpočtového krytí, ve znění 

přílohy. 

 

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 

 

VARIANTA II 

neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – 

spoluvlastnických podílů o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 , id. ¾ 

pozemku p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku p.č. 7166/48 orná půda o výměře 

359 m2, id. ½ pozemku p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 



společnosti IGIVEX s.r.o. Žerotínovo nám. 641/15 Přerov I-Město. 

 

VARIANTA III 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 6226/26 orná půda o výměře 3848 m2 a p.č. 6226/25 orná půda o výměře 

4187 m2 oba v k.ú. Přerov za nemovité věci ve spoluvlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. - 

spoluvlastnické podíly id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 , id. ¾ pozemku p.č. 

7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. 

½ pozemku p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

VARIANTA IV 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. p.č. 281/1 trvalý travní porost o výměře 27497 m2 v k.ú. Lýsky za nemovité 

věci ve spoluvlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. - spoluvlastnické podíly id. ¾ pozemku p.č. 

7166/116 orná půda o výměře 755 m2 , id. ¾ pozemku p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. 

½ pozemku p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku p.č. 7166/93 orná půda o 

výměře 1036 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 3.8.2017 sdělila, že převod pozemku do majetku města 

Přerova nedoporučuje. Pozemky nejsou dotčeny žádnými rozvojovými záměry. 

 

Koordinační skupina na svém jednání dne 25.10.2017  nedoporučila  směnit spoluvlastnické podíly 

společnosti IGIVEX s.r.o. Přerov za pozemky p.č. 6226/26 a p.č. 6226/25 v k.ú Přerov a pozemek p.č. 

281/1 v k.ú. Lýsky. Pozemky v k.ú. Přerov jsou součástí průmyslové zóny, pozemek v k.ú. Lýsky 

bude dotčen stavbou cyklostezky Lýsky - Prosenice. 

 

Oddělení územního plánování 

Pozemky p.č. 7166/93, p.č. 7166/48 a p.č. 7166/136 při změně územního plánu  mohou být v 

budoucnu  součástí strategické průmyslové zóny. 

 

 

Komise pro záměry  

Komise pro záměry  na svém jednání dne 6.9.2017 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr převodu podílů pozemků uvedených v návrhu na 

usnesení do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.4. 2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.5.2018 usnesením č. 3844/92/7/2018 nepřijala návrh 

usnesení dle předlohy. 

 

 

 

 



Odbor ekonomiky 

V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení bude žádost o předmětné rozpočtové opatření 

zařazena do seznamu požadavků, které budou postupně řešeny v závislosti na možnostech zdrojů  a 

prioritách města. 

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 7166/116 orná půda, p.č. 7166/136 orná půda, p.č. 7166/48 orná půda, p.č. 7166/93 orná 

půda vše v k.ú. Přerov se nachází na Tovačovské ulici za areálem Přerovských strojíren, směrem na 

Henčlov. Podle platného územního plánu jsou vymezeny jako návrhové plochy DS - plochy pro 

dopravní infrastrukturu a jsou dotčeny stavbou dálnice. 

  

Pozemky p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 v k.ú. Přerov jsou ve spoluvlastnictví - ČR ŘSD a (id.1/2) ve 

spoluvlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o., Žerotínovo nám. 15, Přerov.  

  

Pozemek p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 je ve spoluvlastnictví fyzické osoby a 3/4 vlastní společnost 

IGIVEX s.r.o. 

  

Společnost IGIVEX s.r.o. Přerov tyto pozemky nabyla do svého vlastnictví převážně v r. 2015 od 

fyzických osob a nabídla převod svých spoluvlastnických podílů statutárnímu městu Přerov. 

Společnost dále ve své žádosti ze dne 20.7. 2017 uvádí, že pozemky jsou z hlediska obdělávání pro ni 

bezcenné (není zajištěn přístup), a proto se obrací na statutární město Přerov s možností odkupu těchto 

pozemků v celkové výši 538 863,- Kč nebo navrhuje směnu za jiné nemovitosti ve vlastnictví 

statuárního města Přerov. Např. byt, nebo jiné pozemky. Cena nemovitostí vychází ze znaleckého 

posudku vynásobeného koeficientem 8, který lze použít při oceňování nemovitostí na základě 

objednavatele pro umístění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury a urychlení stavby a 

jedná se o zemědělské pozemky. Uvedená dispozice byla projednána v orgánech obce. Dne 23.11. 

2017 Rada města Přerova svým usnesením č. 3375/81/8/2017 po projednání schválila záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

spoluvlastnických podílů pozemků ve vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o, uvedených v návrhu 

usnesení. 

  

Odbor správy majetku v souvislosti s možnou směnou požádal oddělení bytové správy o vyjádření, 

zda nemá vhodný byt ke směně. Oddělení bytové správy sdělilo, že v současné době žádné byty 

neprodává.  

  

V případě směny za pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerov p.č. 6226/25 a p.č. 6226/25 v 

k.ú. Přerov nebo pozemek p.č. 281/1 v k.ú. Lýsky koordinační skupina sdělila, že nedoporučuje směnit 

tyto pozemky za spoluvlastnické podíly společnosti IGIVEX vzhledem k jejich využití.  

  

Odbor majetku a komunálních služeb upozorňuje, že statutární město Přerov v r. 2017 převedlo v této 

lokalitě id. 6/72 pozemku p.č. 7166/8, id. 2/36 pozemku p.č. 7164/16 a 2/36 pozemku p.č. 7164/21 vše 

v k.ú. Přerov na Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem zajištění stavby "Dálnice D 1 Říkovice - 

Přerov". 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb sděluje, že po dostavbě dálnice proběhne "Pozemková 



úprava", na základě které dojde k novému uspořádání a změnám právního stavu pozemků. Ve 

veřejném zájmu budou pozemky prostorově a funkčně uspořádány tak, aby byl zajištěna přístupnost a 

využití pozemků pro racionální hospodaření vlastníků půdy.  

  

Podle § 1124 a § 1125 OZ má prodávající povinnost při prodeji svých spoluvlastnických podílů z 

důvodu existence zákonného předkupního práva učinit nabídku ostatním spoluvlastníkům. V případě, 

že spoluvlastníci nemají zájem a souhlasí s převodem, může tento spoluvlastnický podíl společnost 

IGIVEX s.r.o. převést do vlastnictví další osobě.  

  

Na základě usnesení Rady města Přerova č. 3375/81/8/2017, kterým schválila záměr statutárního 

města Přerov - převod spoluvlastnických podílů pozemků uvedených v návrhu na usnesení do majetku 

města za cenu v čase a místě obvyklou byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny výše 

uvedených pozemků.  

  

Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 2264/7/18 znalce JUDr. Vratislava Dočkalíka činí 432 302 

Kč ( t.j. 250,- Kč/m2).  

Cena v čase a místě obvyklá, která vychází z porovnání prodeje podobných pozemků v této lokalitě 

činí 325 040,- Kč ( t.j. 190,- Kč/m2). 

Zástupce společnosti IGIVEX s.r.o. předložil znalecký posudek č. 330/2017 znalce Ing. Ctibora Hoška 

ve kterém byla stanovena cena v čase a místě obvyklá ve výši 222 000,- Kč a cena zjištěná ve výši 489 

950,- Kč. Vzhledem k tomu, že předmětem převodu nebude pozemek p.č. 7166/124 je výše kupní 

ceny 219 000,- Kč včetně DPH . 

  

Obvyklou cenou se pro účely oceňování rozumí cena, které by byla dosažena při prodeji stejného popř. 

obdobného majetku při poskytování stejné nebo obdobné služby při obchodním styku. Přitom se 

zvažují všechny okolnosti a vlivy prodávajícího a kupujícího. Pokud obec určitý majetek nabývá, což 

vyplývá z obecného požadavku hospodárného nakládání s obecním majetkem dle § 38 zákona obcích, 

neměl by být nabýván za cenu vyšší, než je cena obvyklá. 

  

Dne 5.4.2018 Rada města Přerova usnesením č. 3718/89/7/2018 nepodala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov. Na jednání 

Zastupitelstva města Přerova dne 23.4.2018 uložilo Zastupitelstvo města Přerova Radě města Přerova 

opětovně projednat uvedenou dispozici. Rada města Přerova na své schůzi dne 17.5.2018 po 

projednání nepřijala návrh usnesení. Z tohoto důvodu je uvedená dispozice předkládána ve variantním 

řešení. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod spoluvlastnických 

podílů společnosti IGIVEX s.r.o. pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, a p.č. 

7166/93 vše v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

 


