
Pořadové číslo:  3/3.3.3. 

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 29.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –  pozemků 

p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 4306/24 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 

186 m2 a p.č. 4306/40 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 58 m2 ze spoluvlastnictví 

V*** H***, J*** K*** a Mgr. M*** S*** do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 

kupní cenu ve výši 207.100,- Kč (cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku), a to: 

  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro V***H*** ve výši 51.780,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro J*** K*** ve výši 51.780,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro Mgr. M***S*** ve výši 103.550,- Kč, 

  

a uzavření kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 13.10.20016  doporučila předkupní právo uplatnit  a 

vykoupit oba pozemky vcelku.   

 

Odbor koncepce  a strategického rozvoje -  oddělení koncepce a rozvoje města: 

Z nabízených pozemků pouze pozemek p. č. 4306/40 v k. ú. Přerov je dotčen předkupním právem pro 

statutární město Přerov. Jedná se o veřejně přístupné plochy v drtivé většině plocha pro parkování, 

dále veřejná uliční zeleň a malá část pozemku veřejný chodník pro chodce, vše poblíž vstupu do 

sportovního areálu TJ SPARTAK PŘEROV. Celý pozemek se nachází v uličním prostoru vně 

sportovního areálu a principiálně měl by být ve vlastnictví města. 



Druhý z nabízených pozemků p. č. 4306/24 v k. ú. Přerov se nachází uvnitř oplocení sportovního 

areálu, ale mimo vlastní sportoviště a tvoří zázemí pro návštěvníky sportovního areálu. Vzhledem k 

tomu, že většina pozemků v areálu je ve vlastnictví města ( jedná se o „městský stadion“) bylo by 

vhodné i tento pozemek získat do majetku města. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na zasedání dne 4.4.2018 po projednání doporučila RM schválit záměr StMPr - 

úplatné převody pozemků uvedených v návrhu na usnesení do vlastnictví StMPr.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 90. schůzi dne 19.4.2018 schválila záměr StMPr - úplatný převod 

předmětných pozemků do vlastnictví StMPr.  

Rada města Přerova na své schůzi dne 29.11.2018 po projednání ve variantním řešení podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle VARIANTY I (dle znaleckého  posudku). 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 4306/24 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 186 m2 a pozemek 

p.č. 4306/40 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 58 m2, jsou situovány pod 

částí parkoviště, chodníku a přilehlé zeleně naproti krytému plaveckému bazénu v sousedství 

sportovního stadionu. 

  

Na odbor správy majetku se obrátily spoluvlastnice výše uvedených pozemků, paní V***H***(id. 

1/4) a paní J*** K***(id. 1/4) a požádaly o vyjádření, zda statutární město Přerov k pozemku p.č. 

4306/40 v k.ú. Přerov uplatní předkupní právo a současně nabídly k výkupu i pozemek p.č. 4306/24 v 

k.ú. Přerov. 

  

Úplatný převod spoluvlastnických podílů id. 1/4 pozemků byl projednán v RM dne 11.1.2017. RM 

nepodala návrh ZM neschválit záměr StMPr a uložila bývalému náměstkovi primátora P. Košutkovi 

jednat se spoluvlastníkem id. 1/2 pozemků tak, aby StMPr mohlo nabýt celé pozemky. 

  

Dodatečně v roce 2018 požádal odbor správy majetku i třetí spoluvlastník, Mgr. M*** S., ***( id. 

1/2). 

Dle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon je StMPr povinno zaslat písemně ve lhůtě 3 měsíců 

sdělení, zda má zájem předkupní právo k pozemku p.č. 4306/40 využít a v případě, že má zájem je 

StMPr povinno v odpovědi vymezit předmět koupě, uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření 

kupní smlouvy. Zároveň musí být vlastníku nemovitosti zaslán návrh kupní smlouvy, včetně 

znaleckého posudku. 

  

Dle znaleckého posudku vypracovaného JUDr. Dočkalíkem ze dne 27.6.2018 činí kupní cena v místě 

a čase obvyklá celkem 207.100,- Kč, tj. za p.č. 4306/24 - 970,- Kč/m2 a za p.č. 4306/40 - 460,- 

Kč/m2. 

  

Odbor správy majetku na základě znaleckého posudku a schváleného záměru výkupu předmětných 

pozemků, požádalo v dubnu r. 2018 o rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků ve výši 

207.100,- Kč. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno. Úplatný převod za tuto kupní cenu byl 

předložen v Radě města Přerova dne 29.11.2018 ve znění dle VARIANTY I. 



"podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 4306/24 ost. 

plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 186 m2 a p.č. 4306/40 ost. plocha, sportoviště a 

rekreační plocha o výměře 58 m2 ze spoluvlastnictví V*** H***, J*** K*** a Mgr. M***S***do 

vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 207.100,- Kč (cena v místě a 

čase obvyklá dle znaleckého posudku), a to: 

  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro V*** H***ve výši 51.780,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro J*** K*** ve výši 51.780,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro Mgr. M***S*** ve výši 103.550,- Kč," 

  

  

Po zaslání návrhu kupní smlouvy žadatelé s kupní cenou dle znaleckého posudku nesouhlasili a 

doložili na odbor správy majetku svůj návrh celkové kupní ceny 289.968,- Kč, tj. cca 1.188,- Kč/m2. 

Úplatný převod byl předložen v Radě města Přerova dne 29.11.2018 dle VARIANTY II. 

"podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 4306/24 ost. 

plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 186 m2 a p.č. 4306/40 ost. plocha, sportoviště a 

rekreační plocha o výměře 58 m2 ze spoluvlastnictví V*** H***, J***K*** a Mgr. M***S., B*** do 

vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 289.968,- Kč (dle návrhu 

žadatelů), a to: 

  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro V*** H*** ve výši 72.492,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro J*** K***ve výši 72.492,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro Mgr. M*** S*** ve výši 144.984,- Kč, 

  

  

  

   

Odbor správy majetku pro informaci uvedl, že v případě schválení VARIANTY II, finanční 

prostředky potřebné pro výkup předmětných pozemků jsou v rozpočtu pro rok 2018.   

  
Předloženým materiálem je řešen převod pozemků p.č. 4306/24 a p.č. 4306/40 v k.ú. Přerov do 

vlastnictví StMPr.  

 

 


