
Pořadové číslo:  13/3.3.3. 

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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

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

214/3 a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 214/3 trvalý travní porost o výměře 1077 m2 a p.č. 214/4 

zast.pl. o výměře 66 m2 oba v k.ú. Penčičky z majetku České republiky, hospodaření se svěřeným 

majetkem vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo 

nábř. 390/42 za kupní cenu 485.000,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Jedná se o pozemky v areálu koupaliště v místní části Penčice (pod stavbou a tvořící zeleň) a několik 

let odbor jedná s ÚZSVM o převodu těchto pozemků do majetku města. Pro zajištění finančních 

prostředků bylo požádáno o rozpočtové opatření - navýšení výdajové části rozpočtu odboru majetku. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 37. schůzi dne 14.5.2020 podala návrh Zastupitelstvu města  Přerova schválit 

úplatný převod pozemků do majetku statutárního města Přerova za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky eviduje žádost odboru správy majetku a komunálních služeb o rozpočtové opatření 

– posílení rozpočtu o 485 000 Kč – na úplatný převod výše uvedených pozemků. Tento požadavek je 

zahrnut v návrhu pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova s názvem Rozpočtové opatření č. 7, 8 

a 9. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 214/3 trvalý travní porost o výměře 1077 m2 a p.č. 214/4 zast.pl. o výměře 66 m2 oba v 

k.ú. Penčičky jsou ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM). Oba uvedené pozemky se nachází v 

oploceném areálu koupaliště v místní části Přerov-Penčice, pozemek p.č. 214/3 tvoří z části zpevněná 

plocha a zbytek tvoří zatravněnou plochu, pozemek p.č. 214/4 je dotčen stavbou provozního objektu, 

ve kterém je umístěn bufet, šatny, soc. zařízení atd. Ostatní nemovitosti (pozemky a budovy) v areálu 

koupaliště v Penčicích jsou již ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

Koupaliště v Penčicích bylo do 30.4.2019 provozováno společností Teplo Přerov a.s., od 1.5.2019 je 

novým provozovatelem nově vzniklá společnost města Sportoviště Přerov s.r.o. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb řeší již několik let převod pozemků p.č. 214/3 a p.č. 

214/4 oba v k.ú.Penčičky z majetku ČR - ÚZSVM do majetku města. Ze strany ÚZSVM docházelo 

neustále ke změnám podmínek převodu v souvislosti se změnami legislativy a vnitřních předpisů 

ÚZSVM. ÚZSVM v loňském roce zaslalo výzvu k úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 214/4 

pod stavbou v majetku města a části pozemku p.č. 214/3 o výměře 196 m2, která tvoří zpevněnou 

plochu vybudovanou tehdejším MNV Penčice při realizaci stavby koupaliště (ve výši celkem 54.035,- 

Kč) a tato náhrada byla po schválení Radou města Přerova uhrazena.  

Dne 16.12.2019 zaslalo ÚZSVM dopis se sdělením výše kupní ceny pozemků. Následně dopisem ze 

dne 27.12.2019 ÚZSVM sdělilo, že z důvodu nesouhlasu Ministerstva financí se způsobem ocenění 

pozemků bude provedena revize ocenění. Dopisem ze dne 25.3.2020 ÚZSVM sdělilo aktuální kupní 

cenu za pozemky a to ve výši 485.000,- Kč a požádalo o projednání úplatného převodu v orgánech 

města.   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán úplatný převod pozemků, které jsou součástí areálu 

koupaliště v Penčicích, do majetku statutárního města Přerova.  

 

 


