
Pořadové číslo: 20/3.3.6

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 9.10.2013

Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků  p.č. 
5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/229, p.č. 
5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 
4078 m2, p.č. 5307/109, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 49 m2, p.č. 5307/110, zastavěná plocha 
a nádvoří,  o výměře 179 m2, p.č. 5307/220, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 21 m2, p.č. 
5307/228, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 23 m2, p.č. 5307/229, zastavěná plocha a nádvoří,  o 
výměře 53 m2, p.č. 5307/234, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 84 m2, p.č. 5307/235, zastavěná 
plocha a nádvoří,  o výměře 84 m2,  vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 
do vlastnictví statutárního města Přerova za následujících podmínek:
1. Nabyvatel se zaváže  o uvedené pozemky  řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům  provozu 
zimního stadionu a související sportovní činnosti  v souladu s veřejným zájmem a současně prohlásí, 
že předmětné nemovitosti  nepřevede  třetí osobě  vše po dobu  20 let od účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že nabyvatel  poruší kteroukoliv z těchto povinností, dohodnou se smluvní strany  na 
smluvní pokutě  ve výši  ceny, kterou nemovitosti budou mít ke dni účinků vkladu vlastnického práva  
do katastru nemovitostí  dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel  ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení pokuty  převodcem písemně 
vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně jinými 
účelně vynaloženými náklady uhradí  nabyvatel i tyto náklady.
5. Převodce bude  oprávněn kdykoliv  během  stanovené lhůty kontrolovat  všechny omezující 
podmínky  ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci poskytnout.



6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.12.  příslušného roku  během celé  stanovené lhůty  ( tj. 20 let) 
předat převodci písemnou zprávu  o zachování rozvoje aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k čemuž 
se nabyvatel  zavazuje. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 115 
000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

2 neschvaluje úplatný převod  pozemků  p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 
4078 m2, p.č. 5307/109, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 49 m2, p.č. 5307/110, zastavěná 
plocha  a nádvoří,  o výměře 179 m2, p.č. 5307/220, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 21 m2, p.č. 
5307/228, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 23 m2, p.č. 5307/229, zastavěná plocha a nádvoří,  o
výměře 53 m2, p.č. 5307/234, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 84 m2, p.č. 5307/235, zastavěná 
plocha  a nádvoří,  o výměře 84 m2,  vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 
do vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města 

Rada města Přerova  na své schůzi  dne 2.10.2013  usnesením č. 2804/76/6/2013 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit  převod pozemků dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v Přerově  na ulici Petřivalského,  pod 
stavbami  v areálu Zimního stadionu. Pozemek p.č. 5307/108, zast. pl. a nádvoří se nachází  pod halou
zimního stadionu, pozemek p.č. 5307/110, zast. pl. a nádvoří  se nachází pod strojovnou, pozemek p.č. 
5307/109, zast. pl.  a nádvoří se nachází  pod stavbou trafostanice, pozemek p.č. 5307/228, zast. pl. a 
nádvoří ,  a  p.č. 5307/229, zast. pl. a nádvoří   pod stavbou restaurace, pozemky p.č. 5307/220, p.č. 
5307/234 a p.č. 5307/235 vše zast. pl.  a nádvoří  se nachází pod stavbou garáží. Na uvedených 
pozemcích se nachází stavby občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Přerov.

Statutární město Přerov na základě usnesení  6. zasedání Zastupitelstva města Přerova ze dne 
16.9.1999  č. 69/6/3 B-2 požádalo o převod těchto pozemků. Dne 25.9.2000 uzavřelo   na uvedené 
pozemky darovací smlouvu mezi ČR- Okresním úřadem Přerov a Městem Přerov. Tato darovací  
smlouva byla zaslána  ke schválení na Ministerstvo financí ČR, avšak do dnešního dne nenabyla 
platnosti, neboť  v souvislosti s neustále měnícími se  předpisy ČR- ÚZSVM  tyto pozemky 
nepřevedla a požadovala nové podklady.

Dne 22.8.2013 ÚZSVM  zaslal žádost  o projednání bezúplatného převodu  a doložení 
aktuálního výpisu  usnesení Zastupitelstva města Přerova,  které je nutné doložit k bezúplatnému 
převodu.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je  dořešení právního vztahu k 
pozemkům pod stavbami ve vlastnictví statutárního města Přerova v areálu zimního stadionu.


