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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí v areálu 
Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný 
převod objektu k bydlení č. p. 2200, příslušného k části obce Přerov I - Město, postaveného
na pozemku p.č. 1146/1, včetně příslušenství a pozemků p.č. 1145 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 
1568 m2, p.č. 1146/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3080 m2, p.č. 1146/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 64 m2, p.č. 1147 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 785 m2, p.č. 1148 (ostatní 
plocha – zeleň) o výměře 554 m2 a p.č. 1149 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha)
o výměře 2713 m2, vše v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 80. schůzi konané dne 13.11.2013 usnesení 
č. 2928/80/8/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení 
v navrženém znění.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem nemovitých věcí v areálu Gymnázia Jana
Blahoslava na ul. Denisova v Přerově - objektu k bydlení č. p. 2200, příslušného k části obce 
Přerov I - Město, postaveného na pozemku p.č. 1146/1 a pozemků p.č. 1145 (ostatní plocha –
zeleň) o výměře 1568 m2, p.č. 1146/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3080 m2, p.č. 
1146/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2, p.č. 1147 (ostatní plocha – zeleň) o 



výměře 785 m2, p.č. 1148 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 554 m2 a p.č. 1149 (ostatní 
plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 2713 m2, vše v k.ú. Přerov.

Výše uvedené nemovitosti v současné době užívá příspěvková organizace Gymnázium 
Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, IČ 61985759, se sídlem 
Denisova 3, Přerov, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, a to na základě nájemní smlouvy, kterou dne 17.8.1998 uzavřely 
statutární město Přerov jako pronajímatel a příspěvková organizace Gymnázium Jana 
Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, jako nájemce, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 20.2.2004 a dodatku č. 2 ze dne 15.10.2004.

Na jednání, které se konalo dne 9.8.2013 mezi náměstkem primátora panem Michalem 
Záchou a náměstkem hejtmana Olomouckého kraje panem Ing. Michalem Symerským, 
byla projednána možnost převodu výše uvedených nemovitostí z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje. Pan Ing. Michal Symerský na jednání uvedl, 
že vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke sloučení příspěvkové organizace Gymnázium Jana 
Blahoslava s příspěvkovou organizací Střední pedagogická škola, která sídlí v budově 
ve vlastnictví Olomouckého kraje a která využívá areál ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
je dalším logickým krokem převést do vlastnictví Olomouckého kraje rovněž nemovitosti 
tvořící areál Gymnázia Jana Blahoslava, které jsou dosud ve vlastnictví statutárního města 
Přerova. Na jednání bylo dále konstatováno, že statutární město Přerov nedisponuje volnými 
finančními prostředky, které by mohlo investovat do oprav a úprav předmětných nemovitostí, 
zatímco Olomoucký kraj je po bezúplatném nabytí předmětných nemovitostí do svého 
vlastnictví připraven do nich investovat, a to z vlastních zdrojů nebo za využití dotačních 
titulů. Pan Ing. Symerský v této souvislosti uvedl, že realizaci investic Olomouckého kraje 
do předmětných nemovitostí dosud bránila skutečnost, že Olomoucký kraj není jejich 
vlastníkem. 

Vzhledem k tomu, že na výše uvedeném jednání bylo dohodnuto, že statutární město 
Přerov zašle Olomouckému kraji návrh smlouvy, který bude podkladem pro další jednání 
ve věci, vypracoval odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr návrh darovací 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, který dne 23.9.2013 zaslal odboru 
majetkovému a právnímu Krajského úřadu Olomouckého kraje k posouzení. 
Součástí  darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva mezi statutárním městem 
Přerov jako dárcem a Olomouckým krajem jako obdarovaným byla následující ustanovení, 
která mají zajistit, aby se statutární město Přerov stalo opětovně vlastníkem předmětných 
nemovitostí v případě, že by se tyto nemovitosti staly pro Olomoucký kraj nepotřebné 
k plnění jeho úkolů v oblasti školství, případně pokud by je Olomoucký kraj hodlal převést 
do vlastnictví 3. osoby:

(1) Pro případ, že se předmětné nemovitosti stanou pro obdarovaného nepotřebné k plnění 
úkolů územně samosprávného celku v oblasti školství, zavazuje se obdarovaný převést 
předmětné nemovitosti bezúplatně zpět dárci, a to tak, že učiní dárci písemnou nabídku 
na bezúplatný převod těchto nemovitostí zpět do vlastnictví dárce. Neakceptuje-li dárce 
nabídku obdarovaného ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení, je nabyvatel oprávněn 
naložit s předmětnými nemovitostmi dle vlastního uvážení.

(2) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě bezúplatného převodu předmětných 
nemovitostí do vlastnictví dárce dle bodu (1) uhradí dárce obdarovanému finanční 
kompenzaci za zhodnocení předmětných nemovitostí, které obdarovaný provede na své 
náklady v době od nabytí vlastnického práva obdarovaného k předmětným nemovitostem 



na základě této smlouvy; výše finanční kompenzace bude stanovena znaleckým posudkem, 
v němž bude zohledněno znehodnocení provedených úprav v důsledku užívání předmětných 
nemovitostí obdarovaným.

(3) Pro případ převodu předmětných nemovitostí nebo i jejich částí z vlastnictví 
obdarovaného do vlastnictví 3. osoby sjednávají smluvní strany předkupní právo dárce 
k předmětným nemovitostem s tím, že v takovém případě je obdarovaný povinen nabídnout 
předmětné nemovitosti nebo i jejich části přednostně dárci a dárce je oprávněn předmětné 
nemovitosti nebo i jejich části přednostně od obdarovaného nabýt. 

(4) Obdarovaný se zavazuje písemně oznámit dárci na adresu jeho sídla, že zamýšlí 
předmětné nemovitosti nebo i jejich části prodat nebo i jinak úplatně nebo bezúplatně zcizit, 
a to předtím než obdarovaný učiní jakýkoliv závazný právní úkon týkající se takového prodeje 
nebo zcizení. Oznámení dle předchozí věty učiní obdarovaný doručením nabídky na převod, 
která bude obsahovat všechny podmínky zamýšleného právního úkonu týkajícího se prodeje 
nebo zcizení předmětných nemovitostí nebo i jejich částí z vlastnictví obdarovaného 
do vlastnictví 3. osoby a dále podmínky, za nichž by byl realizován převod předmětných 
nemovitostí nebo i jejich částí z vlastnictví obdarovaného do vlastnictví dárce v případě, 
že dárce uplatní své předkupní právo.

(5) Dárce je oprávněn uplatnit své předkupní právo ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení 
oznámení dle bodu (4) s tím, že v této lhůtě doručí obdarovanému na adresu jeho sídla 
písemné oznámení o uplatnění předkupní právo k předmětným nemovitostem nebo i jejich 
částem. 

(6) Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud dárce uplatní své předkupní právo 
k předmětným nemovitostem nebo i jejich částem, budou předmětné nemovitosti nebo i jejich 
části převedeny z vlastnictví obdarovaného do vlastnictví dárce za těchto podmínek:

a) předmětné nemovitosti nebo i jejich části budou převedeny z vlastnictví obdarovaného 
do vlastnictví dárce bezúplatně, a to bez ohledu na kupní cenu nebo jinou úplatu 
nabízenou 3. osobou za převod předmětných nemovitostí nebo i jejich částí do jejího 
vlastnictví, 

b) dárce uhradí obdarovanému finanční kompenzaci za zhodnocení předmětných 
nemovitostí, které obdarovaný provede na své náklady v době od nabytí vlastnického 
práva obdarovaného k předmětným nemovitostem na základě této smlouvy; 
výše finanční kompenzace bude stanovena znaleckým posudkem, v němž bude 
zohledněno znehodnocení provedených úprav v důsledku užívání předmětných 
nemovitostí obdarovaným.

(7) Předkupní právo dárce se zřizuje bezúplatně.

(8) Předkupní právo dárce se zřizuje jako právo věcné s tím, že pokud dárce své předkupní 
právo vůči obdarovanému neuplatní, zůstane mu zachováno i vůči každé další 3. osobě, 
která v budoucnu nabude předmětné nemovitosti nebo i jejich části.

Dne 4.11.2013 odbor majetkový a právní Krajského úřadu Olomouckého kraje odboru 
správy majetku a komunálních služeb MMPr sdělil, že Rada Olomouckého kraje projednala 
návrh na bezúplatný převod areálu Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, 
Přerov, Denisova 3, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje 
a svým usnesením ze dne 10.10.2013 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit 
bezúplatné nabytí předmětných nemovitostí z vlastnictví statutárního města  Přerova do 
vlastnictví Olomouckého kraje a hospodaření Gymnázia Jana Blahoslava a Střední 
pedagogické školy, Přerov, Denisova 3, za podmínek dle důvodové zprávy, zejména 



se zřízením předkupního práva k předmětným nemovitostem ve prospěch statutárního města 
Přerova dle důvodové zprávy.

Odbor majetkový a právní Krajského úřadu Olomouckého kraje v této souvislosti 
upozornil na to, že Rada Olomouckého kraje neakceptovala návrh statutárního města Přerova 
na zřízení předkupního práva jako práva věcného a doporučila Zastupitelstvu Olomouckého 
kraje, aby v případě nevyužití předkupního práva dárcem toto právo zaniklo. Součástí 
darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva mezi statutárním městem Přerov 
jako dárcem a Olomouckým krajem jako obdarovaným by tak mělo být dle důvodové zprávy 
následující ustanovení, které má nahradit výše uvedený bod (8):

(8) V případě, že dárce své předkupní právo nevyužije, toto předkupní právo zaniká 
a nepřechází na dalšího nabyvatele předmětných nemovitostí.

Pro úplnost dodáváme, že dle sdělení odboru majetkového a právního Krajského úřadu 
Olomouckého kraje bude Zastupitelstvo Olomouckého kraje v předmětné záležitosti 
rozhodovat na svém mimořádném zasedání konaném dne 22.11.2013.

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr upozorňuje na to, že předmětem 
smlouvy není jiná stavba bez čp/če postavená na pozemku p.č. 1146/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 64 m2 v k.ú. Přerov, která je zapsána v katastru nemovitostí na LV č. 1 
pro k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Městský národní 
výbor Přerov.

S ohledem na časovou tíseň nebyla celá věc projednána v koordinanční skupině 
ani Komisi pro záměry.

Rada města Přerova přijala na své 80. schůzi konané dne 13.11.2013 usnesení 
č. 2928/80/8/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení 
v navrženém znění.

Předmětem předlohy je schválení záměru statutárního města Přerova –
bezúplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerově, 
které se nachází v areálu Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově, 
a to za účelem jejich následného bezúplatného převodu z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje a hospodaření jeho příspěvkové organizace 
Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3.


