
Pořadové číslo:  24/3.2.4. 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

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

890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 896/3, p.č. 896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. 

Henčlov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

 schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 891 orná půda o výměře 2763 m2, p.č. 896/1 ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře 4399 m2, p.č. 896/4 ostatní plocha, manipulační plocha o 

výměře 400 m2, p.č. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 816 m2 a p.č. 899 orná půda o 

výměře 4041 m2 vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti RenoFarma Troubky, a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ: 

25357972, za kupní cenu ve výši 5.710.950,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemků 

není předmětem DPH, 

 úplatný převod pozemků p.č. 890/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2409 m2 a p.č. 

894/2 orná půda o výměře 1210 m2 oba v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví paní J*** Ch***, bytem *** za kupní cenu ve výši 1.628.550,- Kč - cena v místě a 

čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH 

 úplatný převod pozemku p.č. 896/3 ostatní plocha o výměře 628 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví – společnosti RenoFarma Troubky, 

a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ: 25357972, podíl k id 1/3 za kupní cenu ve 

výši 94.200,- Kč – cena v místě a čase obvyklá, paní J*** Ch***, bytem ***í podíl k id 1/3 za 

kupní cenu ve výši 94.200,- Kč – cena v místě a čase obvyklá, pana V*** G***, bytem *** podíl 

k id 1/6 za kupní cenu ve výši 47.100,- Kč – cena v místě a čase obvyklá a pana M*** Š***, 

bytem *** podíl k id 1/6 za kupní cenu ve výši 47.100,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. 

Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 1. jednání dne 25.1.2021 neměla k převodu pozemků dle návrhu usnesení 

žadatelům námitky.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 22. zasedání dne 3.2.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. Komise pro 

majetkové záležitosti na 33. zasedání dne 12.1.2022 doporučila Radě města Přerova schválit změnu 

usnesení o schváleném záměru převodu pozemků týkající se úpravy – navýšení rozsahu pozemku p.č. 

894 v k.ú. Henčlov a úpravu – upřesnění výměr jednotlivých převáděných částí pozemku p.č. 896/1 v 

k.ú. Henčlov 

 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 57. schůzi dne 25.2.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemků p.č.  894 orná půda o výměře cca 600 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o 

výměře cca 4.200 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 350 m2, části pozemku  p.č. 

896/1 ost. plocha o výměře cca 2.550 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 140 m2, 

části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 580 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o 

výměře cca 250 m2, pozemek p.č. 898 zast. plocha a nádvoří o výměře 816 m2, p.č. 899 orná půda o 

výměře 4041 m2, p.č. 891 orná půda o výměře 2763 m2 vše v k.ú. Henčlov. Tento záměr byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 2.3. do 18.3.2021. Rada města Přerova na 77. schůzi dne 

13.1.2022 schválila změnu usnesení o schváleném záměru a schválila záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku 

p.č.  894 orná půda o výměře cca 1210 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 4399 

m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 481 m2, části pozemku  p.č. 896/1 ost. plocha 

o výměře cca 2285 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 140 m2, části pozemku p.č. 

890/1 ost. plocha o výměře cca 580 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 250 m2, 

pozemek p.č. 898 zast. plocha a nádvoří o výměře 816 m2, p.č. 899 orná půda o výměře 4041 m2, p.č. 

891 orná půda o výměře 2763 m2 vše v k.ú. Henčlov. 

Tento záměr města byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 14.1. do 30.1.2022. 

Rada města Přerova na 82. schůzi dne 7.4.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 887 orná půda o celkové výměře 1628 m2, p.č. 890/1 ostatní plocha o celkové výměře 

917 m2, p.č. 891 orná půda o celkové výměře 2763 m2, p.č. 894 orná půda o celkové výměře 5306 

m2, p.č. 896/1 ostatní plocha o celkové výměře 6917 m2, p.č. 898 zastavěná plocha a nádvoří o 

celkové výměře 816 m2 a p.č. 899 orná půda o celkové výměře 4041 m2 vše v k.ú,. Henčlov se 

nachází na konci ulice Zakladatelů v místní části Henčlov a tvořily bývalý areál zemědělského 

družstva. Uvedené pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova a dle územního plánu jsou 

vymezeny pro plochy výroba a služby. Část zmíněných pozemků je užívána na základě dříve 

uzavřených smluv. 

V tomto areálu jsou dále budovy a pozemky v majetku různých společností a fyzických osob. 



V rámci dořešení majetkoprávních vztahů v této lokalitě svolal koncem roku 2020 odbor správy 

majetku a komunálních služeb jednání s vlastníky staveb a sousedních pozemků, kteří projevili zájem 

o odkup pozemků v majetku statutárního města Přerova. Jednání se zúčastnili *** P*** O*** – 

tehdejší vlastník pozemků p.č. 883 a p.č. 884 oba v k.ú. Henčlov, paní J*** Ch*** – vlastník pozemků 

p.č. 889 se stavbou výroby č.p. 215 příslušné k části obce Přerov VIII-Henčlov, p.č. 890/2, p.č. 890/3, 

p.č. 895 se stavbou výroby bez čp/če příslušné k části obce Přerov VIII-Henčlov a p.č. 896/2 vše v k.ú. 

Henčlov a zástupce společnosti RenoFarma Troubky, a.s. pan ***V*** R***– vlastník zemědělské 

stavby bez čp/če příslušné k části obce Přerov VIII-Henčlov na pozemku p.č. 898 v k.ú. Henčlov. 

Společnost RenoFarma, a.s. je právním nástupcem společnosti Troubecká hospodářská a.s, která v r. 

2005 uzavřela se statutárním městem Přerov nájemní smlouvu na nájem pozemků v lokalitě (dnes 

vedených v katastru nemovitostí jako p.č. 890/1, p.č. 890/2, p.č. 890/3, p.č. 896/1 a p.č. 896/2 v k.ú. 

Henčlov).  

Na tomto jednání byla řešena zejména příjezdová komunikace, která byla původně uvnitř uceleného 

areálu zemědělského družstva a nyní zajišťuje obslužnost pozemků v majetku účastníků jednání. Dále 

bylo jednáno o možnosti převodu pozemků, resp. jejich části z majetku města – jednak užívaných a 

pod stavbou (společnosti RenoFarma, a.s.) a jednak navazujících na pozemky (p.Ch***). Dále bylo 

dohodnuto, že části pozemků v majetku města tvořící obslužnou komunikaci budou navrženy k 

převodu společně všem uživatelům. Na jednání bylo dohodnuto, že odbor správy majetku a 

komunálních služeb předloží orgánům obce ke schválení záměr převodu předmětných pozemků.  

Rada města Přerova na své 57. schůzi dne 25.2.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 894 orná 

půda o výměře cca 600 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 4200 m2, části 

pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 350 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře 

cca 2550 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 140 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. 

plocha o výměře cca 580 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 250 m2, pozemek 

p.č. 898 zast. plocha a nádvoří o výměře 816 m2, p.č. 899 orná půda o výměře 4041 m2, p.č. 891 orná 

půda o výměře 2763 m2 vše v k.ú. Henčlov 

Následně, po dohodě s budoucími nabyvateli bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na 

stanovení ceny obvyklé převáděných pozemků. Tímto znaleckým posudkem vyhotoveným dne 

30.9.2021 znalcem ***byla stanovena cena zjištěná u všech převáděných pozemků shodně ve výši 

253,20Kč/m2, tj. celkem 5.256.432,- Kč a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena u pozemku p.č. 

898 zastavěného zemědělskou stavbou ve vlastnictví společnosti RenoFarma ve výši 600,- Kč/m2 a u 

ostatních pozemků ve výši 450,- Kč/m2, tj. celkem 9.464.400,- Kč. Náklady na vyhotovení tohoto 

posudku činily 4.500,- Kč. Všichni budoucí kupující souhlasili s převodem za cenu v místě a čase 

obvyklou a s úhradou nákladů spojených s převodem.  

  

Poté bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků. Tímto 

geometrickým plánem č. 420-61/2021, který vyhotovila společnost GEOKAM s.r.o. byla z pozemku 

p.č. 896/1 oddělena část označená jako díl „f“ o výměře 4151 m2 a tato část se sloučila s dílem „c“ o 

výměře 248 m2 odděleným z pozemku p.č. 890/1 se vznikem nového pozemku označeného jako p.č. 

896/1 o výměře 4399 m2 a dále byla z pozemku p.č. 896/1 oddělena část označená novým p.č. 896/4 o 

výměře 400 m2 - které budou společně s pozemky p.č. 898, p.č. 899 a p.č. 891 vše v k.ú. Henčlov 

předmětem převodu společnosti RenoFarma s.r.o. Dále byla tímto geometrickým plánem oddělena z 

pozemku p.č. 894/1 část označená novým p.č. 894/2 o výměře 1210 m2 a dále byla z pozemku p.č. 

890/1 oddělena část označená jako díl „a“ o výměře 523 m2, která se sloučila s dílem „d“ o výměře 

1885 m2 odděleným z pozemku p.č. 896/1 se vznikem nového pozemku označeného jako p.č. 890/1 o 

výměře 2409 m2 – které budou předmětem převodu paní J***Ch***. Dále byly tímto geometrickým 

plánem odděleny z pozemku p.č. 890/1 díl „b“ o výměře 147 m2 a díl „e“ o výměře 481 m2 se 

vznikem nového pozemku p.č. 896/3 o výměře 628 m2 – které tvoří účelovou nezpevněnou 

komunikaci využívanou výhradně vlastníky budov na p.č. 898 (RenoFarma), p.č. 895 (p. Ch***) a p.č. 

884 (původně p. O***– nyní p. G*** a p. Š***), kterým bude převedena do podílového 



spoluvlastnictví. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 15.972,- Kč. 

Při zpracování tohoto geometrického plánu požádala p. Ch*** o změnu rozsahu převáděného 

pozemku – navýšení o cca 600 m2 tak, že nová hranice byla posunuta až k jižnímu okraji hranice 

jejího pozemku p.č. 896/2 a logicky tak vytvořila ucelený areál v užívání p. Ch***. Statutárnímu 

městu Přerov tak zůstala část pozemku dle návrhu geometrického plánu označená jako p.č. 894/1 v 

k.ú. Henčlov o výměře 4096 m2, která je volná a nevyužívaná a bude následně nabídnuta k prodeji. 

Současně z důvodu nového zjištění – existence zařízení – studny v majetku společnosti RenoFarma, 

a.s. - na p.č. 896/4 v k.ú. Henčlov došlo k úpravám ve výměrách jednotlivých převáděných částí 

pozemku p.č. 896/1 v k.ú. Henčlov oproti záměru schválenému na 57. schůzi Rady města Přerova dne 

25.2.2021.  

Rada města Přerova na své 77. schůzi dne 13.1.2022 schválila změnu svého původního usnesení a 

schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 894 orná půda o výměře cca 1210 m2, části pozemku p.č. 896/1 

ost. plocha o výměře cca 4151 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 481 m2, části 

pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 1885 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře 

cca 400 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 523 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. 

plocha o výměře cca 147 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 248 m2, pozemek 

p.č. 898 zast. plocha a nádvoří o výměře 816 m2, p.č. 899 orná půda o výměře 4041 m2, p.č. 891 orná 

půda o výměře 2763 m2 vše v k.ú. Henčlov. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

14.1. do 30.1.2022.  

  

V mezičase p. O*** – vlastník pozemků p.č. 883 a p.č. 884, jejichž součástí je zemědělská stavba, 

odprodal tyto nemovité věci do podílového spoluvlastnictví - každý k id ½ - panu V*** G***, bytem 

*** a panu M*** Š***, bytem *** Noví vlastníci potvrdili, že jsou obeznámeni s předchozím 

jednáním p. O*** o majetkových dispozicích a souhlasili s dohodným majetkoprávním vypořádáním, 

výší kupní ceny i úhradou poměrné části nákladů spojených s převodem.  

  

Odbor správy majetku podal návrh na zápis geometrického plánu č. 420-61/2021, který vyhotovila 

společnost GEOKAM s.r.o. do katastru nemovitostí a předmětem převodu jsou nyní již nově vzniklé 

pozemky.  

Společnosti RenoFarma Troubky a.s. budou převedeny pozemky v k.ú. Henčlov - p.č. 898 (pod 

zemědělskou stavbu v jejím vlastnictví) za kupní cenu 600,- Kč/m2 - t.j. celkem 489.600,- Kč (cena v 

místě a čase obvyklá) a p.č. 899, p.č. 891, p.č. 896/1 a p.č. 896/4 za kupní cenu 450,- Kč/m2 - t.j. 

celkem 5.221.350,- Kč (cena v místě a čase obvyklá). Dodání pozemků není předmětem DPH.  

Paní J*** Ch*** budou převedeny pozemky p.č. 890/1 a p.č. 894/2 oba v k.ú. Henčlov za kupní cenu 

450,- Kč/m2 - t.j. celkem 1.628.550,- Kč (cena v místě a čase obvyklá). Dodání pozemků není 

předmětem DPH.  

Pozemek p.č. 896/3 v k.ú. Henčlov tvořící příjezdovou obslužnou komunikaci bude převeden do 

podílového spoluvlastnictví stávajících uživatelů a vlastníků sousedních areálů pozemků s budovami - 

podíl k id 1/3 společnosti RenoFarma Troubky a.s., podíl k id 1/3 paní J*** Ch***, podíl k id 1/6 

panu V*** G*** a podíl k id 1/6 panu M*** Š***. 

Náklady spojené s převodem pozemků - náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého 

posudku a vkladové řízení hradí kupující společně.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán úplatný převod pozemků v areálu bývalého 

zemědělského družstva na konci ulice Zakladatelů v místní části Henčlov (naproti zahradnictví 

Manovi) stávajícímu uživateli a vlastníkům sousedních pozemků a zemědělských staveb.  

 

 


