
Pořadové číslo:  41/3.3.9. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 966/33/3/2017 z jeho 33. zasedání konaného 

dne 20.11.2017, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod nemovitých 

věcí - pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 

2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za 

podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny, s tím, že součástí kupní 

smlouvy měl být závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových částku 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. 

Přerov o výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 

1.6.2017 do okamžiku nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí dle kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 

kupní cenu ve výši 3.950.000,- Kč, za podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu 

kupní ceny a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. Součástí kupní smlouvy bude 

závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 



majetkových náhradu za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 11,40 m2 

statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí 

právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, 

a to za období od 1.6.2017 do 31.12.2017 ve výši 422,- Kč a od 1.1.2018 ve výši 2,019 Kč 

denně. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.09.2018 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 79. schůzi konané dne 12.10.2017 usnesení č. 3229/79/7/2017, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 

2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 

kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny. 

Součástí kupní smlouvy měl být závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových částku 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. 

Přerov o výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do 

okamžiku nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní 

smlouvy. 

 

Rada města Přerova přijala na své 98. schůzi konané dne 9.8.2018 usnesení č. 4076/98/7/2018, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Rada města Přerova přijala na své 98. schůzi konané dne 9.8.2018 usnesení č. 4039/98/4/2018, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtové opatření č. 15, kterým by mělo dojít 

mj. k posílení rozpočtu odboru správy majetku a komunálních služeb o 1.350.000,- Kč na úhradu 

navýšení kupní ceny za převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov. 

 

Zastupitelstvo města Přerova: 

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 33. zasedání konaném dne 20.11.2017 usnesení č. 

966/33/3/2017, kterým schválilo úplatný převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 

2.600.000,- Kč, za podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny. Součástí kupní 

smlouvy měl být závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových částku 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 

11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí 

právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy. 

 

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 33. zasedání konaném dne 20.11.2017 usnesením č. 

379/33/4/2017 rozpočtové opatření č. 18, kterým došlo k posílení rozpočtu odboru správy majetku a 

komunálních služeb o 2.600.000,- Kč na úhradu kupní ceny pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov. 

 

Odbor ekonomiky: 

V upraveném rozpočtu statutárního města je zahrnuta částka 2 600 000 Kč na úhradu kupní ceny 

předmětných pozemků. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – 

posílení rozpočtu o 1 350 000 Kč z důvodu navýšení jejich ceny. Požadované posílení je zahrnuto v 



návrhu Rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15, který bude předložen Zastupitelstvu města Přerova ke 

schválení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se 

sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dále jako „ÚZSVM“) je subjektem, 

kterému náleží příslušnost hospodařit s majetkem státu – pozemky p.č. 2152/1 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 

m2, oba v k.ú. Přerov, které se nachází na ul. Čechova a ul. Wurmova v Přerově. 

  

Pozemek p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov je zastavěn stavbou občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušnou k části obce Přerov I-Město (dále jako „budova Čechova 43“), která je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. Pozemek p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov tvoří s pozemkem p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov jeden funkční celek, neboť tvoří veřejné prostranství okolo budovy Čechova 43 a nachází se na 

něm příjezd a vjezd do tří podzemních garáží v budově Čechova 43 a veřejná zeleň.  

  

Statutární město Přerov nabylo vlastnické právo k budově Čechova 43 na základě darovací smlouvy, 

kterou uzavřelo jako obdarovaný s Českou republikou – Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě, 

IČ 00026077, se sídlem Na Hradbách 21/1836, Ostrava (dále jako „KSZ v Ostravě“), jako dárcem dne 

29.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.5.2014. V darovací smlouvě se statutární město Přerov mj. 

zavázalo, že provede rekonstrukci budovy na ul. Čechova 43 tak, že do 10 let ode dne právních účinků 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného (tj. do 3.12.2019) 

budou splněny podmínky vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) 

objektu pro účely výkonu veřejné správy v samostatné nebo přenesené působnosti statutárního města 

Přerova a umístění sídla Městské knihovny v Přerově, p.o. do objektu a s tím spojeného provozu 

Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, v objektu, a že objekt nebude užívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej nebude k takovým účelům pronajímat. Pro případ, 

že by statutární město Přerov svůj závazek nesplnilo, zavázalo se uhradit KSZ v Ostravě smluvní 

pokutu ve výši 7.850.000,- Kč. 

  

Od roku 2009 probíhala mezi statutárním městem Přerov a ÚZSVM řada jednání o výpůjčce, nájmu a 

převodu předmětných pozemků. Předmětem jednání byl i možný bezúplatný převod, avšak tyto 

pozemky nesplňují podmínky stanovené zákonem pro bezúplatný převod. 

  

Nájemní smlouva na nájem pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov na dobu určitou od 1.10.2016 do doby 

převodu předmětu nájmu do vlastnictví statutárního města Přerova, nejdéle však do 30.9.2024, jejíž 

součástí je dohoda o úhradě za užívání výše uvedeného pozemku ze strany statutárního města Přerova 

bez právního důvodu v době od 1.1.2012 do 30.9.2016, byla uzavřena mezi ČR – ÚZSVM jako 

pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem dne 27.9.2016. Účelem nájmu je 

naložení s majetkem státu, který je nepotřebný k plnění funkcí státu, formou pronájmu tohoto majetku 

nájemci jako vlastníkovi budovy Čechova 43.  

  

Následně dne 13.9.2017 doručil ÚZSVM odboru správy majetku a komunálních služeb k podpisu 

kupní smlouva mezi ČR – ÚZSVM jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako prodávajícím 

na převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov za celkovou kupní cenu 2.600.000,- Kč, s 

tím, že součástí kupní smlouvy má být závazek statutárního města Přerova uhradit ÚZSVM částku ve 

výši 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 11,40 m2 

statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí právních 



účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této kupní smlouvy. 

  

Dne 12.10.2017 přijala Rada města Přerova na své 79. schůzi následující usnesení č. 3229/79/7/2017, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 

2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za 

podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny. Součástí kupní smlouvy měl být 

závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku 

1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 11,40 m2 statutárním 

městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí právních účinků zápisu 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy a dne 20.11.2017 přijalo 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 33. zasedání usnesení č. 966/33/3/2017, kterým schválilo 

úplatný převod předmětných pozemků dle návrhu Rady města Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 33. zasedání konaném dne 20.11.2017 usnesením č. 

379/33/4/2017 rozpočtové opatření č. 18, kterým došlo k posílení rozpočtu odboru správy majetku a 

komunálních služeb o 2.600.000,- Kč na úhradu kupní ceny pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov. 

  

V návaznosti na schválení převodu pozemků a rozpočtového opatření č. 18 na úhradu kupní ceny 

Zastupitelstvem města Přerova zaslalo statutární město Přerov dne 23.1.2017 ÚZSVM k podpisu 

kupní smlouvu, která byla podepsána ze strany statutárního města Přerova. K podpisu kupní smlouvy 

ze strany ÚZSVM však nedošlo s odůvodněním, že je třeba vyčkat na výsledky zpracovávané Analýzy 

dislokace státních institucí ve městě Přerov, s tím, že pokud by z této analýzy vyplynul nezájem státu 

na opětovném nabytí budovy Čechova 43 do vlastnictví státu, bylo by ze strany ÚZSVM pokračováno 

v realizaci převodu pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města 

Přerova. ÚZSVM současně statutárnímu městu Přerov sdělil, že s ohledem na změnu oceňovací 

vyhlášky by v takovém případě bylo nutné vypracovat nový znalecký posudek. 

  

Vzhledem k tomu, že ze zpracované Analýzy dislokace státních institucí ve městě Přerov vyplynul 

nezájem státu na opětovném nabytí budovy Čechova 43 do vlastnictví státu, ÚZSVM dne 6.6.2018 

statutárnímu městu Přerov sdělil, že v souladu s postupy oceňování majetku ve vlastnictví státu byl 

zpracován nový znalecký posudek na stanovení ceny v místě a čase obvyklé pozemků p.č. 2152/1 a 

p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, a to porovnávací metodou. Kupní cena pro rok 2018 tak byla aktualizována 

a schválena v rámci ÚZSVM pro přímý prodej pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov ve 

prospěch statutárního města Přerova ve výši 3.950.000,- Kč. 

  

Následně dne 27.6.2018 doručil ÚZSVM odboru správy majetku a komunálních služeb k podpisu 

kupní smlouvu mezi ČR – ÚZSVM jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako prodávajícím 

na převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov za celkovou kupní cenu 3.950.000,- Kč, s 

tím, že součástí kupní smlouvy má být závazek statutárního města Přerova uhradit ÚZSVM za užívání 

části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního 

důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, a to za období od 1.6.2017 do 31.12.2017 ve výši 422,- Kč 

(tj. 1,967 Kč denně) a od 1.1.2018 ve výši 2,019 Kč denně. 

  

Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 


