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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 8.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova,  části 
pozemku  p.č. 5611/32, pozemku p.č. 5611/20, včetně jiné stavby bez  č.p/č.e  na pozemku 
p.č. 5611/20 vše v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. I. ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne  6.8.2012 mezi 
Statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím a společností AVEZO Plus a.s. se sídlem Brno, 
Kroftova 828/1  jako  budoucím prodávajícím na úplatný převod části pozemku p.č. 5611/32, ostatní 
plocha, o výměře cca 950 m2, pozemku p.č. 5611/20, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 57 m2 a 
budovy bez č.p/č.e., jiná stavba,  na pozemku p.č. 5611/20  v k.ú. Přerov,   kterým se doplňuje  čl. III.  
odst 2   smlouvy o smlouvě budoucí kupní,  kde bude doplněno ustanovení, že budoucí  kupující 
uhradí budoucímu prodávajícímu  zálohu kupní ceny  ve výši 400 000,- Kč, a to do 30-ti dnů od 
podpisu dodatku č.I.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

Stanovisko Rady města bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva města 
Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 5611/20 a p.č. 5611/32 v k.ú. Přerov se nachází v areálu bývalých Želátovských 
kasárnách. Na pozemku 5611/20, zastavěná plocha a nádvoří, se nachází budova bez č.p./č.e., jiná 
stavba,  ve vlastnictví společnosti AVEZO Plus a.s., Kroftova 828/1, Brno, Žabovřesky IČ: 27757803.



Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání konaném dne 18.6.2012, č. usnesení 
505/12/3/2012 schválilo převod části pozemku p.č. 5611/32, ostatní plocha, o výměře cca 950 m2, 
Pozemku p.č. 5611/20, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 57 m2 a budovy bez č.p/č.e., jiná 
stavba,  na pozemku p.č. 5611/20  vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti AVEZO Plus a.s., 
Kroftova 828/1, Brno, Žabovřesky, IČ: 27758003, do vlastnictví statutárního města Přerov.
      Dne  6.8.2012 byla  uzavřena nejprve  smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi společností 
AVEZO Plus a.s., Kroftova 828/1, Brno, Žabovřesky IČ: 27758003, jako budoucím prodávajícím na 
straně  jedné a statutárním městem Přerovem, jako budoucím  kupujícím  na straně druhé.
        Kupní smlouva bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu  
prodávajícímu geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 
rozsah převodu části pozemku p.č. 5611/32, ostatní plocha, o výměře cca 950 m2  v k.ú. Přerov. Kupní 
cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá - nejvýše však ve výši 
550.000,- Kč.
       Budoucí  kupující uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad  kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Na základě jednání zástupců statutárního města Přerova a společnosti AVEZO Plus a.s., se 
pro  vybudování sběrného dvora v areálu kasáren jeví jako vhodné pozemky  p.č. 5611/20, a p.č. 
5611/32, v k.ú. Přerov. Dále viz zastavovací situace návrhu sběrného dvora.

Sběrný dvůr bude vybudován jen za podmínky získání dotace ze Státního fondu životního 
prostředí z Operačního programu životního prostředí. Podmínkou podání žádosti o dotaci na 
vybudování sběrného dvora je doložení právního vztahu k pozemkům, na kterých má být sběrný dvůr 
vybudován. Po konzultaci s vlastníky dotčených pozemků byla vybrána forma budoucí kupní 
smlouvy, která umožní nevykoupit dané pozemky v případě nezískání dotace na výstavbu sběrného 
dvora.

Obecně se podpora předpokládá ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 
Vzhledem k tomu, že předmětná výzva není doposud vypsána nelze percentuální vyjádření podpory 
sdělit s konečnou platností. 
             Uvedené nemovitosti se nachází na listu vlastnickém č. 17160 pro k.ú. Přerov, obec Přerov, na 
kterém je k nim zapsáno zástavní právo smluvní, k zajištění pohledávek ze smlouvy o investičním 
úvěru a v souvislosti s ní, se vznikem do 31.3.2013, ve výši 26.000.000,- Kč ve prospěch 
Raiffeisenbank a.s., Hvězdová 1716/2b, Praha 4, Nusle.

Na základě požadavku  společnosti AVEZO Plus a.s. bylo svoláno jednání  za účasti  
náměstka primátora Michala Záchy Dis. a   vedoucího oddělení majetkoprávního,  kde společnost 
AVEZO  Plus.a.s. požádala  dořešit vztah k pozemku. Z toto důvodu bude součástí  smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní  ze dne 6.8.2012  dodatek  č. I.,   kterým se mění čl. III.  odst 2, smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní   kde bude ustanovení, že  prodávajícímu bude  uhrazena  záloha kupní ceny  
ve výši 400 000,- Kč, a to do 30-ti dnů od podpisu dodatku č. I. 

Tato částka bude použita za účelem výmazu zástavního práva staveb na  výše uvedených  
pozemcích. Tyto stavby je třeba demolovat za účelem výstavby sběrného dvora a to za předpokladu, 
že bude vymazáno  zástavní právo.

Důvodem předložení a projednání této dispozice je dořešení právního vztahu k 
pozemkům,  uvedených v návrhu usnesení, které budou dotčeny budoucí stavbou sběrného 
dvora v areálu  bývalých kasáren na ul. Želátovská. Doložení schvalované budoucí kupní 
smlouvy je podmínkou podání žádosti o dotaci na vybudování sběrného dvora.


