
Pořadové číslo:  7/3.2.1 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 

4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 30.4.2019 č. 147/5/6/2019 bod 3. tak, 

že nově zní: 

  

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerov - spoluvlastnického podílu 2253/4541 na pozemku p.č. 4394/26 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 385 m2 za kupní cenu 324 901,- Kč, spoluvlastnického podílu 20563/22705 na 

pozemku p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2 za kupní cenu 593 995,- Kč, 

spoluvlastnického podílu 7440/9839 na pozemku p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

498 m2 za kupní cenu 640 518,- Kč, spoluvlastnického podílu 4131/9878 na pozemku p.č. 3114/3 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 za kupní cenu 11 291,- Kč a spoluvlastnického podílu 

8401/22903 na pozemku p.č. č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří za kupní cenu 243 946,- Kč vše v 

k.ú. Přerov, do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov 

I-Město. Celková kupní cena činí 1. 814 651,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Výsledek jednání Rady města Přerova z 21. schůze konané dne 21.8.2019  bude sdělen zpravodajem  v 

den konání zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří se nachází pod domem č.p. 481, Osmek č.o. 9, který 

je ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek a SBD Přerov. Pozemky p.č. 4394/26, p.č. 4394/27 

zastavěná plocha a nádvoří se nacházejí pod obytným domem Seifertova č.o. 2 a č.o. 4, které jsou 

rovněž ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek a SBD Přerov. Pozemek p.č. 4394/43 

zastavěná plocha a nádvoří se nachází pod bytovým domem Svornosti č.o.12 a č.o. 14, který je ve 

spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek a SDB Přerov a pozemek p.č. 3114/3 pod bytovým 

domem Žerotínově nám č.o. 20 ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek a SBD Přerov.  

  

Stavební bytové družstvo dne 7.11.2016 požádalo o převod výše uvedených pozemků do vlastnictví 

SBD Přerov v souvislosti s dořešením a uzavřením kupních smluv pro jednotlivé vlastníky bytových 

jednotek k pozemkům pod budovami ve správě SBD Přerov. Tato dispozice byla projednána na 

jednání Zastupitelstva města Přerov, které svým usnesením č. 956/33/3/2017 schválilo úplatný převod 

těchto pozemků za cenu v čase a místě obvyklou, která u pozemku p.č. 4672/11 činila 1300,- Kč/m2. 

Tato cena vycházela ze znaleckého posudku č. 23/17 znalce Jiřího Pazdery. Stavební bytové družstvo 

smlouvu neuzavřelo, požadovalo převod za cenu 500,- Kč/m2. 

  

Dne 27.3.2018 zaslali vlastníci bytových jednotek domu č.p. 481, Osmek 9, žádost o revokaci 

usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 965/33/3/2017. Ve své žádosti požadují převod pozemku p.č. 

4672/11 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov pro jednotlivé vlastníky bytových jednotek domu 

č.p. 481 postaveném na pozemku p.č. 4672/11 v k.ú. Přerov, a to za cenu 1700,90 Kč/m2. 

  

Rovněž SBD Přerov zaslalo žádost o revokaci usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 965/33/3/2017. 

SBD Přerov požadovalo, aby převod byl uskutečněn za cenu 500,- Kč/m2. V případě, že se návrh na 

převod uvedených pozemků nepodaří realizovat za cenu 500,- Kč/m2, souhlasí s převodem za cenu dle 

znaleckého posudku. 

  

Aktuální cena dle znaleckého posudku č. 70/18 znalce Jiřího Pazdery se kterou byli vlastníci bytových 

jednotek domu č.p. 481 ( Osmek 9) seznámeni a s její výší souhlasí činí 1700,90 Kč/m2. Za tuto cenu 

měly být převedeny do vlastnictví SBD Přerov celé pozemky. K dnešnímu dni byly s jednotlivými 

fyzickými osobami uzavřeny kupní smlouvy na pozemek p.č. 4672/11 v k.ú. Přerov a podán návrh na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Celková kupní cena činí 1. 814 651,- Kč. 

  

Zastupitelstva města Přerova dne 30.4.2019 usnesením č. 147/5/6/2019 schválilo úplatný převod 

nemovitých věcí z majetku statutárního města pozemků p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 385 m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, p.č. 4394/42 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 498 m2 a p.č. 3114/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 vše k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu 8401/22903 na pozemku p.č. č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. Přerov do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov 

I-Město, IČ 00053236, za cenu v čase a místě obvyklou 2 428 716 Kč . Kupní cena za pozemek p.č. 

3114/3 v k.ú. Přerov činí 27.000,- Kč, kupní cena za pozemek p.č. 4394/26 v k.ú. Přerov činí 

654.850,- Kč, kupní cena za pozemek p.č. 4394/27 v k.ú. Přerov činí 655.870,- Kč, kupní cena za 

pozemek p.č. 4394/42 v k.ú. Přerov činí 847.050,- Kč a kupní cena za podíl id. 8401/22903 na 

pozemku p.č. 4672/11 v k.ú. Přerov činí 243.946,- Kč (tj. 665.050,- Kč x 8401/22903). 

  

SBD Přerov kupní smlouvu na uvedené pozemky neuzavřelo a dne 24.6.2019 požádalo statutární 

město Přerov o revokaci usnesení č. 147/5/6/2019 Zastupitelstva města Přerova v tom smyslu, aby 

rozhodnutí orgánů statutárního města Přerov bylo přehodnoceno tak, že SBD uhradí plnou kupní cenu 

( t.j. 1700,- Kč/m2) pouze za spoluvlastnické podíly na pozemcích p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 

4394/27, p.č. 3114/3 vše v k.ú. Přerov, které náleží k bytovým jednotkám ve vlastnictví Stavebního 

bytového držstva Přerov. 

Bytové jednotky č. 111/1, č. 111/4, č. 111/5, č. 111/7, č. 111/12 a č. 111/14 se nachází v bytovém 



domě č.p. 111 (Žerotínovo nám. 20), příslušném k části obce Přerov I-Město, který je postaven na 

pozemku p.č. 3114/2 a p.č. 3114/3 v k.ú. Přerov. Podíl id. 4131/9878 na společných částech bytového 

domu č.p. 111 (Žerotínovo nám. 20) náleží k výše uvedeným bytovým jednotkám ve vlastnictví SBD 

Přerov. 

  

Bytové jednotky č. 491/3, č. 491/4, č. 491/6, č. 491/12, č. 491/13, č. 491/16, č. 491/19, č. 491/20, č. 

491/21, č. 491/23, č. 491/25, č. 491/26, č. 491/27, č. 491/30, č. 491/31 a č. 491/32 se nachází v 

bytovém domě č.p. 491 (Seifertova 2), příslušném k části obce Přerov I-Město, který je postaven na 

pozemku p.č. 4394/26 v k.ú. Přerov. Podíl id. 2253/4511 na společných částech bytového domu č.p. 

491 (Seifertova 2) náleží k výše uvedeným bytovým jednotkám, ve vlastnictví SBD Přerov. 

  

Bytové jednotky č. 492/1, č. 492/2, č. 492/3, č. 492/4, č. 492/5, č. 492/8, č. 492/9, č. 492/10, č. 492/11, 

č. 492/12, č. 492/13, č. 492/14, č. 492/15, č. 492/16, č. 492/17, č. 492/18, č. 492/19, č. 492/20, č. 

492/21, č. 492/22, č. 492/23, č. 492/24, č. 492/25, č. 492/26, č. 492/27, č. 492/28, č. 492/29, č. 492/31 

a č. 492/32, které se nachází v bytovém domě č.p. 492 (Seifertova 4), příslušném k části obce Přerov I-

Město je postaven na pozemku p.č. 4394/27 v k.ú. Přerov. Podíl id. 20563/22705 na společných 

částech bytového domu č.p. 492 (Seifertova 4) náleží k výše uvedeným bytovým jednotkám ve 

vlastnictví SBD Přerov. 

  

Bytové jednotky č. 348/1, č. 348/2, č. 348/3, č. 348/4, č. 348/5, č. 348/7, č. 348/8, č. 348/9, č. 348/11, 

č. 348/13, č. 348/14, č. 348/16, č. 348/18, č. 348/19, č. 348/20, č. 348/21, č. 348/22, č. 348/23, č. 

349/1, č. 349/2, č. 349/4, č. 349/5, č. 349/8, č. 349/9, č. 349/10, č. 349/11, č. 349/12, č. 349/14, č. 

349/16, č. 349/17, č. 349/18, č. 349/19, č. 349/20, č. 349/21, č. 349/22, č. 349/23 a č. 349/24 se 

nachází v bytovém domě č.p. 348, č.p. 349 (Svornosti 12, 14), příslušném k části obce Přerov I-Město, 

který je postaven na pozemku p.č. 4394/42 v k.ú. Přerov. Podíl id. 7440/9839 na společných částech 

bytového domu č.p. 348, č.p. 349 (Svornosti 12, 14) náleží k výše uvedeným bytovým jednotkám, ve 

vlastnictví SBD Přerov. 

  

Bytové jednotky č. 481/1, č. 481/3, č. 481/4, č. 481/5, č. 481/6, č. 481/9, č. 481/12, č. 481/13, č. 

481/17, č. 481/20, č. 481/21, č. 481/23, č. 481/24, č. 481/34 a č. 481/35, které se nachází v bytovém 

domě č.p. 481 (Osmek 9), příslušném k části obce Přerov I-Město je postaven na pozemku p.č. 

4672/11 v k.ú. Přerov. Podíl id. 8401/22903 na společných částech bytového domu č.p. 481 (Osmek 9) 

náleží k výše uvedeným bytovým jednotkám, ve vlastnictví SBD Přerov. 

   

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k 

pozemkům pod stavbami Osmek 9, Seifertova 2, 4, Žerotínovo 20, Svornosti 12,14, dle velikosti 

spoluvlastnických podílů které náleží k bytovým jednotkám ve vlastnictví Stavebního bytového 

družstva Přerov.  

 

 


