
Pořadové číslo:  8/4.2.1. 

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 04.10.2019 

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Ivana Kozáková, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 

983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov  a úplatný 

převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6034/52 v 

k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. p.č. 983 zast. pl., zbořeniště o výměře 897 m2, p.č. 

985 ost. pl. jiná plocha o výměře 487 m2, p.č. 986 ost. pl., jiná plocha o výměře 590 m2, p.č. 

987 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.452 m2, p.č. 990/3 ost. pl., zeleň o výměře 263 m2, p.č. 

991 ost. pl., zeleň o výměře 931 m2, p.č. 992 ost. pl., zeleň o výměře 184 m2 a budovy k 

bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 3000/11a, IČ 19014015 za kupní cenu ve výši 

5.892.978,30 Kč včetně DPH (dle znaleckého posudku) s tím, že náklady na demolici objektu 

ve výši 984.042,97 Kč včetně DPH budou odečteny od kupní ceny a uzavření kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6034/52 ost. pl., ost. komunikace o výměře 313 m2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 

3000/11a, IČ 19014015 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 

281.700,-Kč bez DPH (dle znaleckého posudku) a uzavření kupní smlouvy, za předpokladu 

finančního krytí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova na své schůzi dne 26.9.2019 po projednání variantního návrhu na usnesení 

(varianta I - kupní cena dle znaleckého posudku, varianta II - kupní cena dle návrhu žadatele) podala 

návrh ZM schválit úplatný převod nemovitostí z vlastnictví StMPr za kupní cenu dle znaleckého 

posudku.  

 

Rada města Přerova na své schůzi 8.3.2018 schválila záměr StMPr – úplatný převod pozemků z 

vlastnictví StMPr  a záměr StMPr – úplatný převod pozemku do vlastnictví StMPr.  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 13.3. do 29.3.2018 a 

následně od 12.9. do 27.9.2019. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na zasedání dne 21.2.2018 po projednání doporučila RM schválit záměr StMPr - 

úplatný převod pozemků dle návrhu na usnesení v bodu 1 z vlastnictví StMPr a záměr StMPr - úplatný 

převod pozemku p.č. p.č. 6034/52 do vlastnictví StMPr dle bodu 2.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na jednání dne 2.2.2018 po projednání žádosti nemá námitek k převodu pozemků 

do vlastnictví žadatele a současně doporučila majetkoprávně vypořádat (vykoupit, směnit) vztah k 

pozemku p.č. 6034/52 ve vlastnictví žadatele do vlastnictví StMPr, na kterém se nachází stavba 

chodníku a cyklostezka ve vlastnictví StMPr.  

 

Odbor správy majetku  

Oddělení bytové správy nemá námitek k převodu budovy č.p. 1259, Tovačovská ul. v Přerově. V 

současné době je budova prázdná, neobydlená. Dále uvedlo, že má k dispozici projektovou 

dokumentaci na demolici stavby s předpokládanými náklady ve výši 3.234.040,-Kč. MAJ doporučil 

provést poptávkové řízení a kupní cenu zájemci ponížit o náklady za demolici stanovené v 

poptávkovém řízení, nikoliv o náklady rozpočtované, které jsou vždy výrazně vyšší, než náklady 

stanovené v poptávkovém řízení.  

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. Tento požadavek je zahrnut v 

návrhu pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova s názvem Rozpočtové opatření č. 14 a 15. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. p.č. 983 zast. pl., zbořeniště o výměře 897 m2, p.č. 985 ost. pl. jiná plocha o výměře 487 

m2, p.č. 986 ost. pl., jiná plocha o výměře 590 m2, p.č. 987 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.452 m2, p.č. 

990/3 ost. pl., zeleň o výměře 263 m2, p.č. 991 ost. pl., zeleň o výměře 931 m2, p.č. 992 ost. pl., zeleň 

o výměře 184 m2 a budova k bydlení č.p. 1259, příslušná k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 987 vše v k.ú. Přerov jsou situovány v ul. Tovačovská, v lokalitě bývalých „holobytů“. 

Vlastníkem je statutární město Přerov. 

  

Vlastník sousedních nemovitostí, společnost TRINOM s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 

3000/11a, IČ 19014015 požádal o převod pozemků uvedených v návrhu na usnesení za účelem 

rozšíření strojírenské výroby, která je hlavním předmětem činnosti společnosti.  

  



Ve své žádosti ředitel společnosti Ing. P*** F*** uvedl, že odstraní stavbu č.p. 1259 – holobytu a 

následně vybuduje na pozemcích montážní halu. Pozemky mají zájem odkoupit za odhadní cenu 

poníženou o rozpočtové náklady na odstranění stavby holobytů. Rozpočet by byl zpracován dle 

projektové dokumentace na odstranění stavby.  

  

Koordinační skupina doporučila majetkoprávně vypořádat vztah k pozemku p.č. 6034/52 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 313 m2 ve vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o. Pozemek je dotčen stavbou 

chodníku a cyklostezky. Na základě této skutečnosti MAJ oslovil ředitele společnosti, který má zájem 

předmětný pozemek do vlastnictví StMPr odprodat.  

  

Vzhledem k tomu, že na listu vlastnictví pro pozemek p.č. 6034/52 vázla zástavní práva a bylo 

zapsáno předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Olomouckého kraje, byl 

ředitel společnosti upozorněn, že před prodejem pozemku do vlastnictví StMPr je nutné tyto 

skutečnosti dořešit. Z tohoto důvodu je záležitost předkládana orgánům obce k projednání až nyní. 

  

Pro informaci MAJ uvádí, že na listu vlastnictví pro pozemek p.č. 6034/52 je zapsáno zřízení věcného 

břemene zřizování a provozování vedení telekomunikační sítě, právo vstupu a vjezdu za účelem oprav 

a údržby v rozsahu GP pro Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Francouzská 75/4, IČ 28128338 

a věcného břemene zřizování a provozování vedení inženýrské sítě dle ust. § 1267 obč. zákoníku v 

rozsahu GP pro VaK Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 482/21, IČ 47674521. Tyto omezení přejdou 

prodejem pozemku na nového vlastníka.  

  

Dle znaleckého posudku činí cena v místě a čase obvyklá nemovitostí vyhotoveného JUDr. 

Vratislavem Dočkalíkem:  

1. pro budovu k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  

987 v k.ú. Přerov ve výši 436.450,-Kč 

2. pro venkovní úpravy u budovy č.p. 1259 ve výši 110.180,-Kč 

3. pro pozemky p.č. 987, p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 990/3, p.č. 991 a p.č. 992 včetně trvalých 

porostů ve výši 4.323.600,-Kč 

  

Celková kupní cena v místě a čase obvyklá všech nemovitostí činí 4.870.230,-Kč bez DPH, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH, tj. 5.892.978,30 Kč včetně DPH.  

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činily 6.684,-Kč a kupující tyto náklady uhradí. 

  

Dle předložené nabídky objednané MAJ náklady na demolici objektu k bydlení č.p. 1259, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 v k.ú. Přerov by činily celkem 813.258,65Kč bez 

DPH, které budou navýšeny o příslušnou sazbu DPH, tj. 984.042,97 Kč včetně DPH.  

  

Po odečtení nákladů za demolici budovy by kupní cena činila 4.908.935,33 Kč včetně DPH 

(VARIANTA I návrhu na usnesení RM ze dne 26.9.2019 - dle znaleckého posudku). 

  

  

Na jednání s ředitelem společnosti byl ze strany kupujícího vznesen protinávrh kupní ceny, a to tak, že 

navrhl: 

1. pro budovu k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 v k.ú. 

Přerov – v dezolátním stavu určená již jen k demolici se skutečnou hodnotou 0 Kč - ve výši 136.000,-

Kč 

2. pro venkovní úpravy u budovy č.p. 1259 - panelová plocha ve značně erodovaném stavu s 

pochybným využitím - ve výši 40.000,-Kč 

3. pro pozemky p.č. 987, p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 990/3, p.č. 991 a p.č. 992 včetně trvalých 

porostů – souhlasil s výší 4.323.600,-Kč 

  

Celková kupní cena dle návrhu žadatele všech nemovitostí měla činit 4.499.600,-Kč bez DPH, která 

měla být navýšena o příslušnou sazbu DPH, tj. 5.444.516,-Kč včetně DPH.  



  

Po odečtení nákladů za demolici budovy ve výši 984.042,97 Kč včetně DPH, se kterými žadatel 

souhlasil, měla kupní cena činit 4.460.473,03 Kč včetně DPH (VARIANTA II návrhu na usnesení RM 

ze dne 26.9.2019 - dle návrhu společnosti TRINOM s.r.o.).  

  

  

Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 6034/52 ost. pl., ost. komunikace o výměře 313 m2 v k.ú. 

Přerov dle znaleckého posudku ze dne 15.8.2019 činí 281.700,-Kč.  

  

Vzhledem k tomu, že MAJ nemá ve svém rozpočtu pro rok 2019 potřebné finanční prostředky na 

výkup výše uvedeného pozemku, požádal o rozpočtové opatření. Kupní cena bude uhrazena, jakmile 

bude mít MPO finanční prostředky ve svém rozpočtu.  

  

Projednáním dispozice je řešen převod pozemků v ul. Tovačovská a stavby holobytu z vlastnictví 

StMPr do vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o. a převod pozemku p.č. 6034/52 zastavěného 

stavbou chodníku a cyklostezky z vlastnictví TRINOM s.r.o. do vlastnictví StMPr.  

 

 


