
Pořadové číslo:  26/3.3.3. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 

193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž, p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém 

stojí stavba občanské vybavenosti bez čp/če, vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod stavby bez čp/če – garáž, která stojí na pozemku p.č. 193/5 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví statutárního města Přerov za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 2.400.000,- Kč. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. 

Přerov z podílového spoluvlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 ve výši id. 5/6 do vlastnictví statutárního 

města Přerov za dohodnutou kupní cenu ve výši 250.000,- Kč. 

 

3. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 199/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 99 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu v 

místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 156.750,- Kč, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

 

4. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. 

Přerov ze společného jmění manželů Ing. L***a Z*** K*** ve výši id. 3/8 do vlastnictví 

statutárního města Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve 

výši 25.125,-Kč a ze společného jmění manželů P*** a Ing. J*** M*** ve výši id. 3/8 do 

vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 

posudku ve výši 25.125,-Kč. 



 

5. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 193/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož 

součástí je stavba občanské vybavenosti bez čp/če, v k.ú. Přerov ze společného jmění 

manželů Ing. L*** a Z*** K***ve výši id. 1/2 do vlastnictví statutárního města Přerov za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 709.000,-Kč a ze 

společného jmění manželů P*** a Ing. J*** M*** ve výši id. 1/2 do vlastnictví statutárního 

města Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 

709.000,-Kč. 

 

6. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 1121 210 Příjem z daně z příjmů 

právnických osob 

130 000,0 + 3 359,0 133 359,0 

 4111 210 Neinvestiční přijaté 

transfery  

z všeobecné pokladní 

správy  

státního rozpočtu 

1 877,8 * + 949,0 2 826,8 

* 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. 

5300731 

– Výkup pozemků a 

staveb ve 

dvorním traktu 

nemovitosti TGM 16) 

0,0 + 4 308,0 4 308,0 

 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina žádost na svém 15. jednání dne 5.11.2021 projednala a doporučila vykoupit 

pozemky k celku – jednat i s dalšími spoluvlastníky. Jedná se o pozemky tvořící budoucí areál – 

zázemí budoucí budovy Magistrátu města Přerova. U pozemku p.č. 193/3 v k.ú. Přerov připravovaný 

projekt přestavby počítá s jeho využitím.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 8.12.2021 po projednání doporučila RM schválit záměr StMPr - úplatný 

převod nemovitostí uvedených v návrhu na usnesení do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.1.2022 schválila záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí 

uvedených v návrzích na usnesení do vlastnictví StMPr.  

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 4.8.2022 po projednání variantního návrhu na usnesení 

(varianta I - bod 1 a bod 2 kupní cena dle znaleckého posudku a varianta II - bod 1 a bod 2 kupní cena 

dle návrhu vlastníka) podala návrh ZM schválit úplatné převody nemovitých věcí dle návrhů na 

usnesení do vlastnictví StMPr a bod 1 a bod 2 návrhu na usnesení dle varianty II.  

 

 



Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku vzhledem k tomu, že v rozpočtu pro rok 2022 neměl finanční prostředky 

potřebné pro výkupy nemovitostí, požádal o rozpočtové opatření.    

 

Odbor ekonomiky  

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

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

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu. K výše uvedenému účelu bude použita zbývající část 

jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu, který je určen ke zmírnění 

negativních dopadů působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 a 

předpokládaný zvýšený příjem z daně z příjmů právnických osob.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Nemovitosti: 

1. pozemek p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov je v podílovém 

spoluvlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, Grafická 827/16, IČ 

27608484 (id.1/6) a společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 

2818/7, IČ 25352571 (id. 5/6), 

  

Na spoluvlastnický podíl id. 1/6 společnosti PCP Estate s.r.o. vázne zástavní právo smluvní pro 

společnost IP Exit, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 976/32, IČ 45316619 pro 

pohledávku ve výši 16.300.000,- Kč, ve výši 15.000.000,- Kč a ve výši 21.844.000,- Kč. 

  

2. stavba bez čp/če – garáž, která stojí na pozemku p.č. 193/5 v k.ú. Přerov, je ve vlastnictví 

společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 

25352571, 

  

Ve stavbě bez čp/če – garáž se nachází 5 garáží, které nejsou zapsány v KN jako samostatné garáže, 

ale jako jeden celek. 

  

3. pozemek p.č. 199/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 99 m2 v k.ú. Přerov je ve vlastnictví 

společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 

25352571, 

  

4. pozemek p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov je ve společném jmění 

manželů Ing. L*** a Z***K*** (id. 3/8), ve společném jmění manželů P*** a Ing. J*** M*** (id. 

3/8) a v podílovém spoluvlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, Grafická 

827/16, IČ 27608484 (id. 1/4), 

  

5. pozemek p.č. 193/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí je stavba občanské 

vybavenosti bez čp/če, v k.ú. Přerov je ve společném jmění manželů Ing. L*** a Zd*** K*** (id. 1/2) 

a ve společném jmění manželů *** a Ing. J*** M*** (id. 1/2). 

  

Nemovitosti jsou situovány v ochranném pásmu, památkové zóny a nacházejí se ve dvorním traktu 

nemovitosti č.p. 555, nám. TGM 16.  

  

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14 a 15 

vyplývá, že předmětné pozemky v katastrálním území Přerov, se nachází v lokalitách vymezených a 



určených jako stávající plochy smíšené obytné /S/, v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

  

Nemovitosti - budova administrativy č.p. 555, příslušná k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

194 (nám. TGM 16) a pozemek p.č. 194 zast. pl. a nádvoří o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 ost. pl., 

manipulační plocha o výměře 953 m2 v k.ú. Přerov jsou v podílovém spoluvlastnictví ČR – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových (id. 30101/180944) a statutárního města Přerov (id. 

150843/180944). 

  

Spoluvlastníci nemovitostí - společnost PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, Grafická 827/16, 

IČ 27608484, společnost Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 

2818/7, IČ 25352571, manželé Ing. L*** a Z*** K*** a manželé P***a Ing. J*** M*** nabídli 

statutárnímu městu Přerov odkoupit výše uvedené nemovitosti do jeho vlastnictví.  

V žádosti uvedli, že v případě, že StMPr nemovitosti nebude mít zájem odkoupit, budou nabídnuty k 

prodeji jiným zájemcům.  

  

Na stanovení cen v místě a čase obvyklých předmětných nemovitostí byly vyhotoveny znalecké 

posudky.  

  

1. Cena v místě a čase obvyklá stavby bez čp/če – garáž, která stojí na pozemku p.č. 193/5 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o. činí celkem 1.251.560,- Kč.  

  

Jednatel společnosti Přerovská kapitálová společnost, Ing. Kuča s cenou dle znaleckého posudku 

nesouhlasil a navrhl kupní cenu ve výši 2.400.000,-Kč.  

  

2. Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov 

činí celkem 254.810,- Kč, tj. výše id. 1/6 podílu společnosti PCP Estate s.r.o. činí 42.468,- Kč a výše 

id. 5/6 podílu společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o. činí 212.342,- Kč  

  

Jednatel společnosti Přerovská kapitálová společnost, Ing. Kuča s cenou dle znaleckého posudku 

nesouhlasil a navrhl kupní cenu ve výši 250.000,-Kč.  

  

3. Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 199/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 99 m2 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o. činí celkem 156.750,- Kč, 

která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, tj 189.667,50 Kč včetně DPH.  

  

Vlastník s kupní cenou dle ZP souhlasil. 

  

4. Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov 

činí celkem 67.000,- Kč, tj. výše id. 3/8 podílu ve společném jmění manželů K*** činí 25.125,-Kč, 

výše id. 3/8 podílu ve společném jmění manželů M*** činí 25.125,- Kč a výše id. 1/4 podílu 

společnosti PCP Estate s.r.o. činí 16.750,- Kč.  

  

Spoluvlastníci s kupní cenou dle ZP souhlasili. 

  

5. Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 193/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí 

je stavba občanské vybavenosti bez čp/če, v k.ú. Přerov činí celkem 1.418.000,-Kč, tj. výše id. 1/2 

podílu ve společném jmění manželů K*** činí 709.000,- Kč a výše id. 1/2 podílu ve společném jmění 

manželů M*** činí 709.000,- Kč.  

  

Spoluvlastníci s kupní cenou dle ZP souhlasili. 

  

Důvodem koupě nemovitostí do vlastnictví StMPr je skutečnost, že nemovitosti jsou navrženy v 

projektu přestavby jako zázemí budoucí budovy Magistrátu města Přerova a u pozemku p.č. 193/3 se 



počítá s jeho využitím.  

  

Pro informaci uvádíme, že úplatný převod podílového spoluvlastnictví k pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov ve výši id.1/6 a pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o 

výměře 24 m2 v k.ú. Přerov ve výši id. 1/4 z vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. bude řešen 

samostatně po dořešení všech kroků směřujících k výmazu zástavních práv z katastru nemovitostí 

společností PCP Estate s.r.o.. S ohledem na okolnosti záležitosti bude výmaz zástavních práv poněkud 

komplikovanější a složitější, tudíž i časově náročný, než původně spoluvlastník předpokládal.  

  

Vzhledem k tomu, že jednatel společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., Ing. Ladislav Kuča u 

bodu 1 a bodu 2 návrhu na usnesení nesouhlasil s výší kupní ceny dle znaleckých posudků, byl návrh 

na usnesení předložen RM ve variantním řešení, a to VARIANTA I - kupní ceny uvedené v bodu 1, 2, 

3, 4 a 5 dle znaleckých posudků a VARIANTA II - kupní ceny uvedené v bodu 1 a v bodu 2 dle 

návrhu společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o. a v bodu 3, 4 a 5 kupní ceny dle znaleckých 

posudků. RM podala návrh ZM schválit kupní ceny dle VARIANTY II.  

  

Předloženým materiálem jsou řešeny úplatné převody nemovitostí situovaných ve dvorním 

traktu nemovitosti nám. TGM 16 do vlastnictví StMPr od jednotlivých spoluvlastníků.  

 

 


