
Pořadové číslo:  3/3.3.1. 

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 nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298, oba v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 6050/239 ost. plocha o výměře 708 m2 a části pozemku p.č. 6050/298 ost. 

plocha, dle geometrického plánu č. 7441-18/2022 označené jako pozemek p.č. 6050/318 ost. 

plocha o výměře 51 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti UCED Přerov s.r.o., se 

sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 08670714, za dohodnutou kupní cenu 

ve výši 304.000,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od DPH. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

579 574,2 * + 304,0 579 878,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR  ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3639 530 Komunální služby a územní 

rozvoj j.n. 

2 299,3 * + 304,0 2 603,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém 9. zasedání konaném dne 5.6.2020 doporučila majetkoprávní 

vypořádání vztahu k pozemkům dotčeným stavbou cyklostezky, bylo nutno však prověřit vlastnické 

vztahy ke stavbě cyklostezky. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb i přes to, že nebyly dohledány doklady, že SMPr stavbu 

cyklostezky jednoznačně vlastní, vzhledem k tomu, že se již desítky let jako vlastník chová a 

cyklostezku udržuje, doporučuje schválit záměr převodu pozemků uvedených v návrhu usnesení.                                                                                                                                                                                                    

 

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 o 304 000 Kč. K výše uvedenému účelu budou použity zdroje 

ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí výsledku hospodaření.                                                                                                                                                                                                 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 31. zasedání konaném dne 3.11.2021 doporučila Radě 

města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6050/239 ost. plocha o výměře 708 m2 a části 

pozemku p.č. 6050/298 ost. plocha o výměře cca 50 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 74. schůzi konané dne 18.11.2021 schválila záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

6050/239 ost. plocha o výměře 708 m2 a části pozemku p.č. 6050/298 ost. plocha o výměře cca 50 

m2, oba v k.ú. Přerov. 

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

schválit úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

6050/239 ost. plocha o výměře 708 m2 a části pozemku p.č. 6050/298 ost. plocha, dle geometrického 

plánu č. 7441-18/2022 označené jako pozemek p.č. 6050/318 ost. plocha o výměře 51 m2, oba v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti UCED Přerov s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 

8, IČ: 08670714, za dohodnutou kupní cenu ve výši 304.000,- Kč. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6050/239 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 708 m2 a pozemek p.č. 6050/298 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 141 m2 se oba nachází v okrajové části Přerova, na ulici 

Tovačovská podél silnice na Henčlov. Na pozemku p.č. 6050/239 se nachází zastávka MHD 

(Přerovské strojírny – Henčlovská Brána). Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti UCED Přerov 

s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, Karlín. 

  

Společnost UCED se obrátila na statutární město Přerov s žádostí – nabídkou na odkup pozemku p.č. 

6050/239 o výměře 708 m2 a části pozemku p.č. 6050/298 o výměře cca 50 m2 , oba v k.ú. Přerov. Ve 

své žádosti uvedla, že na těchto pozemcích vybudovalo město Přerov v minulosti cyklostezku bez 

jejich vědomí a žádají tímto o narovnání majetkoprávního vztahu (pozn. - UCED je vlastníkem 

pozemků od roku 2020). 

  



Pozemek p.č. 6050/239 není celý zastavěn cyklostezkou, žadatel však preferuje převod celého 

pozemku z toho důvodu, že zbytkový pozemek je pro něj nepotřebný. Pozemek p.č. 6050/298 je 

zasažen stavbou cyklostezky jen minimálně v rozsahu cca 50 m2 i s přilehlou travnatou plochou (u 

vrátnice).  

  

Na základě žádosti bylo provedeno několik šetření v této záležitosti s cílem opatřit podklady pro další 

majetkové řešení situace. Stavba cyklostezky byla vybudována dle dostupných podkladů v archivu 

Magistrátu města Přerova v letech 1992-1993. Investorem stavby byly Přerovské strojírny a.s. Nebyly 

však nalezeny potřebné podklady, které by prokazovaly, že stavbu cyklostezky vlastní město Přerov. 

Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno pro Přerovské strojírny, nebyly nalezeny protokoly o předání 

stavby městu Přerov ani geometrický plán zaměření stavby. Bylo zjištěno, že město Přerov se pouze 

finančně spolupodílelo na stavbě. Taktéž v majetkové evidenci statutárního města Přerova není 

cyklostezka Tovačovská na výše uvedených pozemcích vedena jako majetek města. V této záležitosti 

byl Odborem správy majetku a komunálních služeb osloven Odbor řízení projektů a investic s žádostí 

o zaslání listin souvisejících s touto stavbou. Na žádost bylo odpovězeno, že Odbor řízení projektů a 

investic nemá k dispozici žádné požadované listiny. Statutární město Přerov cyklostezku udržuje. 

  

Záměr úplatného převodu pozemků byl schválen na 74. schůzi Rady města Přerova, která se 

uskutečnila dne 18.11.2021. 

Následně bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu pro oddělení části pozemku p.č. 6050/298 na 

kterém se nachází cyklostezka, tento byl dle GP č. 7441-18/2022 označen jako p.č. 6050/318 ost. pl. o 

výměře 51 m2 a vypracování znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena zjištěná dle cenového 

předpisu ve výši 277.980,- Kč a cena v místě a čase obvyklá ve výši 304.000,- Kč. Kupní cena je 

osvobozena od daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť stavba cyklostezky a betonové čekárny 

autobusové zastávky MHD Přerovské strojírny - Henčlovská brána, které se nachází na pozemku p.č. 

6050/239 v k.ú. Přerov, splnily časový test ve smyslu ust. § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Společnost UCED Přerov byla seznámena s výší kupní ceny, která byla odsouhlasena. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání výkup pozemku p.č. 6050/239 a části 

pozemku p.č. 6050/298, oba v k.ú. Přerov, nacházejících se pod cyklostezkou na ulici Tovačovská 

podél silnice na Henčlov.  

 

 


