
Pořadové číslo:  16/3.2.4. 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 401, části pozemku p.č. 406/3 a pozemku p.č. 407  vše v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 401 trvalý travní porost o výměře cca 850 m2, části 

pozemku p.č. 406/3 ostatní plocha o výměře cca 650 m2 a pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře 

1205 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví spolku Sportovní klub Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U stadionu 

214/7, IČ: 451 80 521 za kupní cenu ve výši 220,- Kč/m2 (p.č. 406/3), 220,- Kč/m2 (p.č. 401) a 

24.100,- Kč (p.č. 407) - cena v místě a čase obvyklá, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a Sportovním klubem Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U 

stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po 

vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 401 a části pozemku p.č. 

406/3 oba v k.ú. Žeravice potvrzený katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od účinnosti 

budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala převod předmětných pozemků bez připomínek. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice nemá k převodu pozemku námitky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 



Z časových důvodů nebyla záležitost komisí projednána. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova schválila záměr úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení na 49. schůzi 

dne 5.11.2020. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.11. do 29.11.2020.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 401 trvalý travní porost o celkové výměře 1692 m2, p.č. 406/3 ostatní plocha o celkové 

výměře 1582 m2 a p.č. 407 ostatní plocha o celkové výměře 1205 m2 vše v k.ú. Žeravice v majetku 

statutárního města Přerova jsou součástí oploceného sportovního areálu s tréninkovým hřištěm na 

házenou v místní části Žeravice. Uvedené pozemky užívá na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené 

dne 27.10.2005 na dobu určitou 20 let Sportovní klub Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U 

stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 (dále jen SK Žeravice). 

Uvedené pozemky funkčně navazují na pozemek p.č. 402 v k.ú. Žeravice s házenkářským hřištěm, 

který byl v roce 2017 převeden z majetku města do majetku SK Žeravice. SK Žeravice na tomto 

pozemku zrealizovalo stavbu „Zastřešení stávajícího házenkářského hřiště ve sportovním areálu v 

Žeravicích“. 

SK Žeravice v r. 2019 požádal o odprodej zbývající části areálu, která bude i nadále sloužit jako 

zázemí a tréninková plocha v rámci činnosti spolku, kterou je rozvíjení házené v rámci Českého svazu 

házené ve všech věkových kategoriích na úrovni výkonnostního i rekreačního sportu a organizování 

další sportovní činnosti.  

Rada města Přerova na 19. schůzi dne 11.7.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 401 trvalý travní porost o výměře cca 830 m2, části pozemku p.č. 406/3 

ostatní plocha o výměře cca 570 m2 a části pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře cca 230 m2 vše 

v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova.  

SK Žeravice byl seznámen s výsledkem projednání záměru na schůzi Rady města Přerova a v souladu 

s Vnitřním předpisem č. 12/19 byly SK Žeravice zaslány příslušné formuláře. Po obdržení těchto 

formulářů bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení částí převáděných pozemků. Po 

zpracování návrhu dělení a následné konzultaci se stavebním úřadem bylo zjištěno, že v případě 

převodu částí pozemků, které tvoří stávající oplocený sportovní areál v užívání SK Žeravice nelze 

zajistit podmínku stavebního úřadu pro vydání souhlasu s dělením pozemků. Odbor správy majetku 

proto jednal v této věci se zástupci SK Žeravice s tím, že by možností byl převod celého pozemku p.č. 

407 v k.ú. Žeravice, který navazuje na areál a SK Žeravice pozemek v části podél oplocení seče. SK 

Žeravice souhlasilo s tímto řešením a požádalo o projednání rozšíření záměru převodu pozemků v 

rozsahu dle návrhu usnesení. Na 49. schůzi Rady města Přerova dne 5.11.2020 byla předložena změna 

usnesení týkající se záměru převodu pozemků, kdy původní záměr byl rozšířen o část pozemku p.č. 

406/3 a p.č. 407 oba v k.ú. Žeravice. Rada na této schůzi schválila záměr úplatného převodu části 

pozemku p.č. 401 trvalý travní porost o výměře cca 850 m2, části pozemku p.č. 406/3 ostatní plocha o 

výměře cca 650 m2 a pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře 1205 m2 vše v k.ú. Žeravice z 

majetku statutárního města Přerova. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.11. do 

29.11.2020. 

S ohledem na potřebu spolku co nejdříve vlastnit všechny pozemky užívaného sportovního areálu (z 

důvodu čerpání dotací) bylo sjednáno, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení kupní ceny. Tímto znaleckým posudkem 

vyhotoveným znalcem Ing. Ctiborem Hoškem byla cena pozemků stanovena takto: 

cena zjištěná u pozemku p.č. 401, p.č. 406/3 shodně ve výši 99,- Kč/m2 a u pozemku p.č. 407 ve výši 

12.158,50 Kč, tj. 10,17 Kč/m2, 

cena v místě a čase obvyklá u pozemku p.č. 401, p.č. 406/3 shodně ve výši 220,- Kč/m2 a u pozemku 

p.č. 407 ve výši 24.100,- Kč, tj. 20,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 

3500,- Kč. 



  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 401 a části 

pozemku p.č. 406/3 oba v k.ú. Žeravice potvrzeného katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od 

účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

Spolek souhlasil s výší kupní ceny stanovené dle znaleckého posudku a úhradou nákladů spojených s 

převodem. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků tvořících sportovní 

areál s házenkářským hřištěm v místní části Žeravice a navazující plochy současnému uživateli a 

provozovateli SK Žeravice.  

 

 


