
Pořadové číslo:  3/3.2.6. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

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

2657/8 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Tenisového klubu Přerov, spolek, se 

sídlem U Tenisu 3250/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617200, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 223.540,- Kč. Převod pozemku není předmětem 

DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 16. jednání dne 19.11.2021. Převod pozemku 

nedoporučila, neboť pozemek je přístupný pouze přes uzavřený areál v užívání tenisového klubu. 

Doporučila ponechat ve stejném režimu jako pozemky v areálu, tedy ve výpůjčce a převést případně 

následně jako celek. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb souhlasí se stanoviskem koordinační skupiny. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 32. zasedání konaném dne 8.12.2021 doporučila Radě 

města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z 



majetku statutárního města Přerova a schválila záměr výpůjčky pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov 

spolku Tenisový klub Přerov. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu od 14.12. do 30.12.2021, opětovně pak od 12.1. do 

28.1.2023. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 77. schůzi konané dne 13.1.2022 projednávala podání návrhu 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku 

p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova. Po projednání Rada změnila formulaci a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova záměr 

schválit. 

 

Rada města Přerova na své 9. schůzi konané dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Tenisového klubu Přerov, spolek, se sídlem 

U Tenisu 3250/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617200, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 223.540,- Kč. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. zasedání konaném dne 28.2.2022 schválilo záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu od 8.3. do 22.3.2022, opětovně pak od 15.9. do 

1.10.2022. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov, který je zastavěn 

stavbou občanského vybavení bez čp/če se nachází v Přerově v tenisovém areálu v blízkosti řeky 

Bečvy. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova, je zastavěn stavbou bez čp/če obč. vyb. 

ve vlastnictví Tenisového klubu Přerov, spolek, se sídlem U Tenisu 3250/16, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 14617200. 

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost Tenisového klubu Přerov, spolek, se sídlem U Tenisu 

3250/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617200 o odprodej pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov. 

Spolek Tenisový klub Přerov je vlastníkem stavby bez čp/če obč. vyb., která se na předmětném 

pozemku nachází. Stavba je využívána jako víceúčelový objekt (sklad techniky, antuky, dílna, WC 

apod.). 

  

Okolní pozemky v areálu tenisových kurtů – p.č. 2657/2, 2657/3, 2657/4, 2657/7, 2657/10, 2657/15, 

2657/17, 2657/18, 2657/19, 2658, 2655/10, 2657/20 a části pozemků p.č. 2656/1, 2655/2 a 2655/6 ve 

vlastnictví SMPr jsou ve výpůjčce Tenisového klubu Přerov, spolek, se sídlem U Tenisu 3250/16, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617200 na základě Smlouvy o výpůjčce č. 07-004-003-02 ze 

dne 17.4.2002 ve znění jejích dodatků, která je platná do 17.4.2042. 

  

Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. zasedání konaném dne 28.2.2022 schválilo záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

  



Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. 

Přerov byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 8.3. do 22.3.2022 a opakovaně pak od 15.9. do 

1.10.2022. 

  

Po schválení záměru převodu pozemku byl Tenisový klub Přerov, spolek, informován o dalším 

postupu, byl mu zaslán seznam znalců se kterými SMPr spolupracuje a byl vyzván k zadání 

vyhotovení znaleckého posudku. 

  

Dle znaleckého posudku č. 11/22, aktualizovaného dne 9.1.2023, vyhotoveného znalcem Jiřím 

Pazderou, byla cena obvyklá stanovena částkou 223.540,- Kč. 

  

Tenisový klub Přerov, spolek po zaslání návrhu kupní smlouvy zaslal připomínky, ve kterých požádal 

o úhradu kupní ceny v 6-ti splátkách: 

a) část kupní ceny ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) do 15.4.2023, 

b) část kupní ceny ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) do 15.6.2023,  

c) část kupní ceny ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) do 15.8.2023, 

d) část kupní ceny ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) do 15.10.2023, 

e) část kupní ceny ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) do 15.12.2023, 

f) část kupní ceny ve výši 23.540,- Kč (slovy dvacet tři tisíc pět set čtyřicet korun českých) do 

15.2.2024.  

Návrh na vklad vlastnického práva k předmětu převodu bude do katastru nemovitostí podán až po 

úhradě celé kupní ceny. 

  

Na základě těchto připomínek je předkládán materiál k projednání Zastupitelstvu města Přerova. 

  

Náklady spojené s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku 

nacházejícího se v areálu tenisových kurtů z důvodu obdržení žádosti o odkup od vlastníka 

stavby, která se na něm nachází.  

 

 


