
Pořadové číslo:  22/3.3.3. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 

523/4 v k.ú. Lýsky  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 523/4 ovocný sad o celkové výměře 560 m2 v k.ú. 

Lýsky z vlastnictví společnosti SIBOM s.r.o., se sídlem Přerov IX-Lýsky, U Silnice 70/7, IČ 

48395625 do vlastnictví statutárního města Přerov za dohodnutou kupní cenu ve výši 

987.000,-Kč včetně DPH. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného z věcného břemene 

neomezeně vstupovat a vjíždět na pozemek p.č. 523/4 (ovocný sad) o výměře 560 m2 v k.ú. 

Lýsky za účelem zajištění přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 523/3 (ovocný sad) o výměře 

2.284 m2 v k.ú. Lýsky a s tím spojené povinnosti povinného z věcného břemene strpět výkon 

tohoto práva ze strany oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na 

základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi statutárním městem Přerov, které 

se na základě kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. usnesení stane vlastníkem pozemku p.č. 

523/4 v k.ú. Lýsky (povinný z věcného břemene) a společností SIBOM s.r.o., IČ 48395625, 

se sídlem U Silnice 70/7, Přerov IX-Lýsky, 750 02 Přerov, jako vlastníkem pozemku p.č. 

523/3 v k.ú. Lýsky (oprávněný z věcného břemene). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 

neurčitou a bezúplatně. Práva a povinnosti z věcného břemene budou spojena s vlastnictvím 

pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky (služebný pozemek) na straně jedné a vlastnictvím pozemku 

p.č. 523/3 v k.ú. Lýsky (panující pozemek) na straně druhé a v případě jejich převodu přejdou 

na jejich nové nabyvatele. 

 

3. schvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předkupní právo 

bude zřízeno na základě smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem jako práva 



věcného uzavřené mezi statutárním městem Přerov, které se na základě kupní smlouvy 

uzavřené dle bodu 1. usnesení stane vlastníkem pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky (povinný z 

předkupního práva) a společností SIBOM s.r.o., IČ 48395625, se sídlem U Silnice 70/7, 

Přerov IX-Lýsky, 750 02 Přerov (předkupník) k pozemku p.č. 523/4 (ovocný sad) o výměře 

560 m2 v k.ú. Lýsky a bude spočívat v povinnosti povinného z předkupního práva, případně 

dalších vlastníků pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky jako jeho právních nástupců, nabídnout 

předkupníkovi ke koupi pozemek p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky v případě, že povinný z 

předkupního práva bude chtít tento pozemek prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést 

třetí osobě (koupěchtivému). 

 

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 1211 210 Daň z přidané hodnoty 303 172,4 * + 987,0 304 159,4 

* 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. 

5300685 – Výkup 

pozemku p. č. 523/4 v k. 

ú. Lýsky) 

0,0 + 987,0 987,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 8.9.2021 po projednání doporučila RM schválit záměr StMPr - úplatný 

převod  pozemku p.č. 523/4  v k.ú. Lýsky z vlastnictví společnosti SIBOM s.r.o. do vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.9.2021 po projednání schválila záměr StMPr - úplatný 

převod pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky do vlastnictví StMPr.  

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 18.11.2021 po projednání podala návrh ZM schválit úplatný 

převod pozemku p.č.  523/4 v k.ú. Lýsky dle návrhu na usnesení. 

 

 

Místní výbor Lýsky 

Místní výbor Lýsky uvedl, že jednoznačně souhlasí s nabytím dotčeného pozemku do majetku města 

Přerova.  

 

Odbor ekonomiky 

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

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

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 987 000 Kč. K výše uvedenému účelu budou do rozpočtu 

zapojeny zvýšené příjmy na dani z přidané hodnoty.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku s ohledem na skutečnost, že stavba „Točna MAD Přerov IX-Lýsky“ je 

vybudována na pozemku jiného vlastníka, doporučuje pozemek do vlastnictví StMPr vykoupit.  

MAJ požádal rozpočtovým opatřením o zajištění finančních  prostředků do rozpočtu pro rok 2021 

potřebných pro výkup pozemku.  



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 523/4 ovocný sad o celkové výměře 560 m2 v k.ú. Lýsky se nachází v místní části 

Lýsky po levé části silnice I/47 směrem na Prosenice. Pozemek je ve vlastnictví společnosti SIBOM 

s.r.o., se sídlem Přerov IX-Lýsky, U Silnice 70/7, IČ 48395625.  

  

Na pozemku StMPr vybudovalo stavbu „Točna MAD Přerov IX-Lýsky“, jejíž užívání bylo povoleno 

kolaudačním souhlasem dne 16.5.2019. Jedná se o stavbu nové zpevněné plochy točny městské 

autobusové dopravy, která navazuje na stávající účelovou komunikaci napojenou dále na silnici I/47. 

  

S původním vlastníkem předmětného pozemku StMPr uzavřelo před realizací stavby dne 18.10.2016 

budoucí kupní smlouvu na část pozemku dotčenou stavbou točny o výměře cca 530 m2. Pochybením 

ze strany města však k uzavření kupní smlouvy ve smluveném termínu nedošlo a původní vlastník 

převedl pozemek na nynějšího vlastníka společnost SIBOM s.r.o., která se stala novým vlastníkem ke 

dni 16.12.2019. 

  

Neuzavřením kupní smlouvy nastala situace, kdy StMPr se stalo vlastníkem stavby umístěné na cizím 

pozemku. Po dohodě s vlastníkem pozemku byla dne 13.3.2020 uzavřena na dotčenou část pozemku 

nájemní smlouva mezi StMPr jako nájemcem a společností SIBOM s.r.o. jako pronajímatelem.  

Nájemní smlouva je uzavřena do 31.12.2021. Výše nájemného činí 45,-Kč/m2/rok, tj. 23.850,-Kč/rok 

a byla stanovena na základě Cenového věstníku Ministerstva financí.  

  

Vlastník pozemku učinil StMPr nabídku na odkoupení pozemku p.č. 523/4 do vlastnictví StMPr za 

kupní cenu ve výši 987.000,-Kč.  

  

Dále vlastník pozemku požaduje: 

- zřízení předkupního práva ve prospěch společnosti SIBOM s.r.o. k pozemku p.č. 523/4 s tím, že 

pokud by v budoucnu StMPr mělo záměr pozemek převést na třetí osobu, bylo by pro společnost 

SIBOM s.r.o. sjednáno předkupní právo k danému pozemku, 

- zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch pozemku p.č. 523/3, který je ve vlastnictví 

společnosti SIBOM s.r.o. za účelem přístupu a příjezdu k tomuto pozemku. 

  

Pro informaci uvádíme, že na pozemku p.č. 523/4 vázne: 

- předkupní právo při jakémkoliv zcizení do 31.12.2024 pro oprávněnou A*** M***, která dle sdělení 

společnosti SIBOM s.r.o. svého předkupního práva nevyužije a neuplatní, v případě, že pozemek p.č. 

523/4 nabude do svého vlastnictví StMPr, 

- věcné břemeno zřizování a provozování vedení zatrubněného odpadu, právo vstupovat a vjíždět za 

účelem údržby a manipulace s odpadem v rozsahu dle GP pro oprávněného ČR – Ředitelství silnic a 

dálnic ČR. 

  

Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 523/4 v k.ú Lýsky dle znaleckého posudku vyhotoveného 

znalcem Ing. C.H. na základě požadavku StMPr, činí 784.000,-Kč.  

  

Tato cena byla sdělena prodávajícímu a ve svém sdělení uvedl, že cena v místě a čase obvyklá 

pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Z.B. činí 

1.064.000,-Kč.  

Dále prodávající uvedl, že je ochoten pozemek prodat za již dříve nabízenou kupní cenu ve výši 

987.000,-Kč. Na jakoukoliv nižší kupní cenu společnost SIBOM s.r.o. není ochotna přistoupit.  

  

MAJ požádal odbor ekonomiky o rozpočtové opatřena na zajištění finančních prostředků pro výkup 

předmětného pozemku do vlastnictví StMPr ve výši 987.000,-Kč.   

Předloženým materiálem je řešen převod pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky do vlastnictví StMPr z 

vlastnictví společnosti SIBOM s.r.o. 

 


