
Pořadové číslo:  4/3.2.3. 

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 18.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 
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Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 473/1, dle geometrického plánu č. 1239-20/2018 

označené jako díl „a“ o výměře 40 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví paní ***I***S***za kupní cenu 36.400,- Kč (cena v místě a čase obvyklá) Součástí 

ujednání kupní smlouvy je úhrada za bezesmluvní užívání pozemku za období od 16.5.2016 do doby 

právních účinků vkladu práva dle kupní smlouvy ve výši 40,- Kč/m2/rok. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina nemá námitky k převodu předmětné části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí. 

 

Místní výbor Předmostí: 

Místní výbor Předmostí neměl k převodu užívané části pozemku námitek.  

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 41. zasedání dne 21.2.2018 doporučila Radě města Přerova schválit úplatný 

převod části pozemku p.č. 473/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 87. schůzi dne 8.3.2018 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 473/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Předmostí. Záměr byl zveřejněn na úřední 



desce ve lhůtě od 13.3. do 29.3 2018 a opakovaně od 26.9. do 11.10. 2018. Rada města Přerova na 7. 

schůzi dne 17.1.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části 

pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:  

Odbor správy majetku doporučuje realizovat převod. Dojde k majetkoprávnímu vypořádání vztahu k 

užívanému pozemku. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 473/1 ostatní plocha o výměře 339 m2 v k.ú. Předmostí tvoří volnou nevyužívanou 

plochu mezi tenisovými kurty a příjezdovou cestou ke garážím za budovou bývalého kina Panorama 

(nyní polyfunkční dům s byty) na ulici Sportovní v místní části Předmostí. Pozemek je v majetku 

statutárního města Přerova.  

V minulosti řešil odbor správy majetku žádost společnosti Konvička služby s.r.o., se sídlem Přerov, 

Malá Dlážka 14 o odprodej části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí za účelem vybudování 

parkovacích míst pro obyvatele polyfunkčního domu, který společnost budovala. Současně byla řešena 

žádost vlastníka sousedního pozemku p.č. 473/3 v k.ú. Předmostí - paní ***I***S*** o převod části 

pozemku p.č. 473/1, která byla v minulosti oplocena a jsou zde tenisové kurty v jejím užívání . Dále 

měla paní S***zájem odkoupit část pozemku p.č. 473/1 navazující na vstup na kurty ze strany ulice 

Sportovní. Záměr úplatného převodu těchto částí pozemku byl projednán na 50. schůzi Rady města 

Přerova dne 27.7.2016, která v této věci nepřijala usnesení.  

Žadatelé byli o výsledku jednání rady informováni. Z důvodu delší nepřítomnosti paní S*** na území 

ČR (žije a pracuje v zahraničí) bylo až v polovině 2017 sjednáno dořešit alespoň vztah k části 

zastavěné kurty. Paní S*** sdělila, že netrvá na odkoupení části pozemku před vstupem na kurty a 

požádala o odprodej oplocené části. Souhlasila s úhradou nákladů spojených s vyhotovením 

geometrického plánu pro oddělení předmětné části pozemku pro stanovení užívané výměry pozemku.  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí schválila 

Rada města Přerova na 87. schůzi dne 8.3.2018. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.3. 

do 29.3 2018 a opakovaně od 26.9. do 11.10. 2018. 

Geometrickým plánem č. 1239-20/2018 byla z pozemku p.č. 473/1 oddělena část označená jako díl 

„a“ o výměře 40 m2, která se sloučila s pozemkem p.č. 473/3 v majetku paní S***. Hranici tvoří 

původní zděné oplocení tenisových kurtů.  

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny převáděného pozemku. Dle tohoto 

znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem byla cena zjištěná stanovena ve 

výši 19.480,- Kč, tj 487,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 36.400,- Kč, tj. 

910,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 3.630,- Kč. 

Paní S*** souhlasila s výší kupní ceny a úhradou za bezesmluvního užívání převáděné části pozemku, 

která je součástí ujednání kupní smlouvy a v souladu s Vnitřním předpisem 12/2017 bude činit 40,- 

Kč/m2/rok.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku, který je 

součástí areálu s tenisovými kurty na ul. Sportovní v místní části Předmostí, za účelem dořešení 

majetkoprávního vztahu k užívanému pozemku.  

 

 


