
Pořadové číslo:  12/3.3.1. 

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 16.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10 a p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6850/1 vodní plocha o výměře 5243 m2, p.č. 6850/4 

vodní plocha o výměře 750 m2, p.č. 6850/8 vodní plocha o výměře 151 m2, p.č. 6850/10 

vodní plocha o výměře 677 m2 a p.č. 6850/12 vodní plocha o výměře 44 m2 vše v k.ú. Přerov 

z podílového spoluvlastnictví pana D*** K*** bytem ***,  k id ½ a paní I*** D***, bytem 

***,  k id ½ do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 1.300.000,- 

Kč. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

401 858,0 *  + 1 300,0 403 158,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

5300614 – Převod pozemků 

p.č. 6850/1, 6850/4, 6850/8, 

6850/10 a 6850/12 v k. ú. 

Přerov) 

0,0 + 1 300,0 1 300,0 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 11. jednání dne 14.6.2019 doporučila vykoupit pozemky uvedené v návrhu 

usnesení. Pozemek p.č. 6850/1 je dotčen rozšířením chodníku s cyklostezkou Velká Dlážka a je na 

něm umístěna lávka pro pěší v majetku města, pozemky p.č. 6850/8 a p.č. 6850/12 oba v k.ú. Přerov 

jsou dotčeny stavebními objekty budovanými v rámci stavby Okružní křižovatka Dluhonská. Pozemek 

p.č. 6850/4 není dotčen žádnou investiční akcí, ale sousedí s pozemky města a navrhovanou stavbou 

chodníku a cyklostezky, které budou vybudovány v rámci stavby okružní křižovatka Dluhonská (most 

na tomto pozemku není v majetku města), p.č. 6850/10 není také dotčen žádnou investiční akcí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 7. zasedání dne 26.6.2019 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 

6850/8, p.č. 6850/10 a p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 21. schůzi dne 21.8.2019 schválila záměr úplatného převodu pozemků dle 

návrhu usnesení. Rada města Přerova na 35. schůzi dne 8.4.2020 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení do majetku statutárního 

města Přerova a schválit rozpočtové opatření - posílení rozpočtu pro realizaci tohoto převodu.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:  

Výkup uvedených pozemků doporučuje -  bude možno bezproblémově realizovat již připravené 

investiční akce a dále investiční akce připravované, které zasahují do uvedených pozemků. Vzhledem 

k tomu, že se nemovitý majetek nabývá za cenu vyšší o 50.000,- Kč než cenu obvyklou určenou 

znaleckým posudkem, je třeba pro platnost právního jednání zdůvodnit tuto odchylku a zachování 

povinnosti nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře. 

Nabytím pozemků do majetku obce bude možno bezproblémově zrealizovat stavby úseků cyklostezky, 

chodníku, propustku a sjezdu ke garážím v rámci stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“  

a rozšíření chodníku v rámci stavby "MÚK Předmostí - rozšíření chodníku a cyklostezky Velká 

Dlážka" a dále bude zajištěna beproblémová údržba lávky pro pěší ev.č. PŘ-L/S 06. 

 

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. Převedeny budou zdroje ze zůstatku 

hospodaření roku 2019. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení tvoří regulovaný vodní tok Strhanec v části od areálu výstaviště 

po ulici Velká Dlážka a části podél komunikace ulice Dluhonská v Přerově. Pozemky jsou ve 

spoluvlastnictví pana D*** K*** bytem ***  k id ½ a paní I*** D***, bytem ***,  k id ½.  

Pozemek p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov je dotčen rozšířením chodníku v ulici Velká Dlážka v Přerově, na 

pozemku se nachází lávka pro pěší ev.č. PŘ-L/S 06 v majetku statutárního města Přerova. Pozemky 

p.č. 6850/8 a p.č. 6850/12 oba v k.ú. Přerov jsou dotčeny stavbou cyklostezky, chodníku, propustku a 

sjezdu ke garážím budovaných v rámci okružní křižovatky Dluhonská. Pozemek p.č. 6850/4 není 

dotčen žádnou investiční akcí, ale sousedí s pozemky města a navrhovanou stavbou chodníku a 

cyklostezky, které budou vybudovány v rámci stavby Okružní křižovatka Dluhonská (most na tomto 



pozemku není v majetku města). Pozemek p.č. 6850/10 se nachází podél komunikace ulice Dluhonská 

směrem k železniční trati a není dotčen žádnou investiční akcí. 

Záměr úplatného převodu pozemků byl schválen na 21. schůzi Rady města Přerova dne 21.8.2019.  

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena zjištěná ve výši celkem za 

všechny pozemky 826.250,- Kč, t.j. 120,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá celkem za všechny 

pozemky ve výši 1.250.000,- Kč, t.j. 182,- Kč/m2. 

Následně proběhla jednání se spoluvlastníky, kteří byli seznámeni se znaleckým posudkem, kdy na 

jednání v únoru 2019 spoluvlastníci souhlasili s výkupem pozemků, ale za cenu vyšší o 50.000,- Kč, 

než je stanovena znaleckým posudkem, tedy za kupní cenu celkem 1.300.000,- Kč, t.j. 189,- Kč/m2. 

Pro zajištění finančních prostředků na realizaci výkupu pozemků požádal odbor správy majetku o 

posílení výdajové části rozpočtu - rozpočtové opatření je předkládáno v bodě 2. návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na 35. schůzi dne 8.4.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemků dle bodu 1. návrhu usnesení do majetku statutárního města Přerova za kupní 

cenu 1.300.000,- Kč a schválit úpravy rozpočtu dle bodu 2. návrhu usnesení. 

  

Vzhledem k tomu, že se nemovitý majetek nabývá za cenu vyšší o 50.000,- Kč než cenu obvyklou 

určenou znaleckým posudkem, je třeba pro platnost právního jednání zdůvodnit tuto odchylku a 

zachování povinnosti nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře. 

Pravidlo „bezdůvodně nedisponovat s majetkem pod cenou“ se uplatní i v případech, v nichž obec 

určitý majetek nabývá do svého vlastnictví ( odůvodnit je nutné i cenu vyšší než je v místě a čase 

obvyklé). Obec nemá povinnost formálně zaznamenávat důvody, ale v případě „sporu“ (např. trestního 

vyšetřování, sporu o náhradu škody apod.) je bude muset prokazovat stejně jako by musela prokazovat 

reálné naplnění důvodů pro odchylku podle § 39 odst. 2 zákona o obcích. Odchylka musí být 

odůvodnitelná, tj. musí být založena na legitimních, objektivních důvodech a současně tyto důvody 

musejí být prokazatelným způsobem zaznamenány. 

Dispozice musí být účelná a rozumná a obec nebude výkupem za vyšší cenu poškozena, tj. jestliže 

takový výkup přinese obci jiné výhody. Schvalující orgán musí být předem a prokazatelně informován 

o tom, že navrhovaná výkupní cena je vyšší než obvyklá cena a jaké jsou konkrétní důvody pro 

takovou odchylku. 

V tomto případě zdůvodňujeme odchylku ceny povinností obce pečovat o rozvoj a zachování 

obecního majetku, zamezením sousedským sporům a zvýšením bezpečnosti svých občanů. Nabytím 

pozemků do majetku obce bude možno bezproblémově zrealizovat stavby úseků cyklostezky, 

chodníku, propustku a sjezdu ke garážím v rámci stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ 

a rozšíření chodníku v rámci stavby "MÚK Předmostí - rozšíření chodníku a cyklostezky Velká 

Dlážka" a dále bude zajištěna beproblémová údržba lávky pro pěší ev.č. PŘ-L/S 06. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání výkup pozemků tvořících regulovaný 

vodní tok Strhanec pro realizaci rozšíření chodníku na ulici Velká Dlážka a cyklostezky v rámci 

stavby okružní křižovatka Dluhonská.  

 

 


