
Pořadové číslo:  14/3.2.6. 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

1209 v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření kupní smlouvy a dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o právu 

provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutární 

městem Přerov (jako prodávajícím a postupitelem), manželi J*** a G*** H***, bytem *** (jako 

kupujícími a postupníky) a obcí Lhotka, se sídlem Lhotka 6, 75124 Lhotka (jako postoupenou 

stranou), jejímž předmětem je úplatný převod pozemku p.č. 1209 orná půda o výměře 1635 m2 v k.ú. 

Čekyně z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů J*** a G***H***, bytem 

***za kupní cenu 280.000,- Kč, cena v místě a čase obvyklá a postoupení práv a povinností 

týkajících se vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně v souvislosti s 

realizací stavby "Vodovod Lhotka" vyplývajících ze smlouvy o právu provést stavbu, nájemní a 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/1686/2018 uzavřené dne 19.12.2018 

mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným 

ze služebnosti) a obcí Lhotka (jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 13. jednání dne 16.8.2019 neměla k převodu pozemku námitky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 14. zasedání dne 19.2.2020 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně z majetku města. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 



Odbor správy majetku konstatuje, že pozemek není dotčen žádným investičním ani rozvojovým 

záměrem města. Vzhledem k tomu, že statutární město Přerov udělilo souhlas s umístěním stavby 

vodovod Lhotka m.j. na části pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně, bude nutno převést práva a povinnosti 

vyplývající ze smlouvy o právu provést stavbu, nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti na kupujícího.  

 

Místní výbor Čekyně: 

MV Čekyně souhlasil s prodejem pozemku žadateli. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 34. schůzi dne 26.3.2020 schválila záměr úplatného převodu pozemku p.č. 

1209 v k.ú. Čekyně. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 30.3 do 15.4.2020. Rada města 

Přerova na 40, schůzi dne 25.6.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod uzavření smlouvy dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1209 orná půda o celkové výměře 1635 m2 v k.ú. Čekyně se nachází v severní části 

katastru Čekyně ve směru na obec Lhotka v lokalitě rekreačních objektů. Pozemek je volný, 

nevyužívaný, neudržovaný. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Dle územního plánu 

se pozemek nachází v lokalitách vymezených pro stávající plochy RR – rekreace rodinná. 

  

Manželé J*** a G*** H***, bytem *** se obrátili na odbor správy majetku se žádostí o koupi 

pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně za účelem výstavby rekreační chaty. 

Koordinační skupina neměla k převodu pozemku z majetku města námitky. Místní výbor Čekyně také 

s převodem pozemku souhlasil.  

V době přípravy předlohy pro jednání komise kontaktovala odbor správy majetku společnost OHL ŽS 

a.s., která je zhotovitelem stavby Kanalizace a ČOV Čekyně ve věci vytipování pozemků vhodných 

pro dočasné uložení stavebního materiálu včetně skládky zeminy po dobu realizace stavby. Jako jeden 

z pozemků vhodných pro toto využití byl navržen i pozemek p.č. 1209 v k.ú. Čekyně.  

Žadatelé byli informováni o skutečnosti, že pozemek byl nabídnut k dočasnému využití firmě 

provádějící stavbu kanalizace a řešení žádosti bylo pozastaveno. 

Dne 9.1.2020 zaslala společnost OHL ŽS a.s. vyjádření, že pozemek p.č. 1209 v k.ú. Čekyně z důvodu 

špatného vjezdu nemá zájem pro sklad materiálu využít. Proto byla žádost dále projednávána a Rada 

města Přerova na 34. schůzi dne 26.3.2020 schválila záměr úplatného převodu tohoto pozemku. Tento 

záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 30.3. do 15.4.2020. 

Žadatelé byli seznámeni s výsledkem projednání záležitosti na schůzi Rady města Přerova a byly jim 

zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/19. Po obdržení těchto formulářů 

bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé převáděného pozemku. Dle 

tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 213.220,- 

Kč, tj 130,40 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 280.000,- Kč, tj. 171,- 

Kč/m2 včetně DPH. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.200,- Kč. 

Žadatelé souhlasili s výší kupní ceny, úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a s úhradou 

správního poplatku za vklad práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí.  

  

Vzhledem k tomu že statutární město Přerov uzavřelo dne 19.12.2018 s obcí Lhotka smlouvu o právu 

provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 

služebnosti na pozemcích p.č. 1158, p.č. 1159 a p.č. 1209 vše v k.ú. Čekyně, je navrhováno uzavření 

smlouvy kupní a Dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu, nájemní 

smlouvy a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, kterou žadatelé, jako kupující převezmou 

práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a vztahující se k převáděnému pozemku p.č. 1209 v k.ú. 



Čekyně. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán úplatný převod pozemku v okrajové části místní 

části Čekyně za účelem stavby rekreační chaty.  

 

 


