
Pořadové číslo: 21/3.3.3.

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 27.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 12. 
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:

Bezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova pozemků 
p.č. 5101/17, p.č. 5102/4 a p.č. 5102/7 v k.ú. Troubky nad Bečvou.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje změnu   svého usnesení č. 411/11/3/2012 tak, že nově zní: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  bezúplatný převod pozemků p.č. 5101/17, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5102/7, 
ostatní plocha,  ostatní komunikace vše v k.ú. Troubky nad Bečvou, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního 
města Přerova za následujících podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje o uvedené pozemky  řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům cyklostezky a 
veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem. V případě převodu  nemovitostí z důvodu veřejného  
zájmu nelze předmětné nemovitosti  využívat ke komečním účelům  či jiným výdělečným účelům, 
nelze je pronajímatat,  nelze je převádět ve prospěch   třetí osoby, a nelze je  vložit  do obchodní 
společnosti, vše po dobu  15 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že nabyvatel  poruší kteroukoliv z těchto povinností, dohodly se smluvní strany  na 
smluvní pokutě  ve výši:
a)  v případě, že  statutární město Přerov převede uvedené nemovitosti  nebo jejich část třetí osobě, 
nebo je vloží do obchodní společnosti  ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti  měly ke dni 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu, nejméně však  ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal.
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti  využívat ve veřejném zájmu a bude je 
užívat ke komerčním účelům či jiným  výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci  
smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitostí měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva  
do katastru nemovitostí  dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, 



a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě  opakovaně uložené smluvní  pokuty  musí 
převodce nabyvateli písemně oznámit, že  bylo  zjištěno porušení smluvní povinnosti  a termín, do kdy  
má být toto porušení  smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena 
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, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to  do 15 ti dnů poté, 
kdy bude  písemně vyzván.
5. Převodce bude  oprávněn kdykoliv  během  stanovené lhůty kontrolovat  všechny omezující 
podmínky  ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci  poskytnout odpovídající 
součinnost.
6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.12.  příslušného roku předat převodci písemnou zprávu  o plnění 
podmínek  souvisejících s převodem  z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o 
zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu,  k jehož zachování se nabyvatel zavázal. Za 
porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů 
poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek trvá  po dobu  15 let.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.11.2013 usnesením č. 2935/80/8/2013 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova  změnit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 411/11/3/2012 
dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 5101/17, o výměře 8 m2, p.č. 5102/4, o výměře 79 m2,  a   p.č. 5102/7, o výměře 
650 m2  vše v k.ú. Troubky nad Bečvou (pozemky vznikly na základě geometrických plánů č. 1268-
7/2008 a č. 1271-7/2008 oddělením z původních pozemků p.č. 2602/11, 2602/12, 2778/2 a 2778/5 v 
k.ú. Troubky nad Bečvou)   se nachází  pod stavbou cyklostezky Přerov - Henčlov. Uvedené pozemky 
jsou ve vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a  statutární město Přerov  
požádalo ÚZSVM o převod těchto nemovitostí.

Dne 16.4.2012 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání usnesení č. 
411/11/3/2012, kterým v bodě 1. schválilo bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR – ÚZSVM do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

Dne 24.4.2012 Úřad pro zastupování státu statutárnímu městu Přerov sdělil, že v realizaci 
převodu pozemků bude pokračováno tak, aby byl převod dokončen co nejrychleji, tzn. po schválení 
rozhodnutí o nepotřebnosti těchto pozemků pro ČR bude následovat záměr bezúplatného převodu 
pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Dne 25.10.2012 požádalo statutární město Přerov ÚZSVM o urychlené dořešení převodu 
pozemků pod stavbou „Cyklostezka Přerov - Henčlov“, které jsou nutné pro získání a vyúčtování 
dotací.

Na  základě jednání  zástupců ÚZSVM a statutárního města Přerova, bylo dohodnuto, že  
pozemky uvedené v návrhu usnesení budou na statutární město Přerov převedeny bezúplatně. Na 
ÚZSVM byla  zaslána  na základě usnesení  Zastupitelstva města Přerova žádost o  bezúplatný  
převod. 

Úřad pro Zastupování státu ve věcech majetkových sdělil, že  pro další nakládání s těmito  
nemovitostmi je třeba  změnit usnesení Zastupitelstva města Přerova a to tak, že  bude nejprve 



projednán  návrh úplatného převodu  a v případě zamítavého stanoviska bezúplatný převod se 
zdůvodněním  skutečností  bezúplatného převodu, který by  dokládal veřejný zájem.

Vzhledem tomu, že v orgánech obce byl projednán  nejprve bezúplatný převod a to na základě 
požadavku ÚZSVM,  bylo  rovněž vymazáno předkupní právo k pozemkům  dotčených veřejným 
zájmem,  předložil odbor správy majetku a komunálních služeb návrh Zastupitelstvu města Přerova  
neschválit úplatný převod  pozemků

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání mimo jiné pozemky  dne 9.10.2013 usnesením 
č. 849/19/3/2013  neschválilo úplatný převod výše uvedených nemovitostí.

Dne 25.10.2013 obdrželo statutární město Přerov  návrh smlouvy o bezúplatném převodu  
pozemku p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, a p.č 5102/7 v k.ú. Troubky nad  Bečvou a žádost o schválení 
omezujících podmínek v Zastupitelstvu města Přerova. Omezující podmínky jsou uvedeny v návrhu 
usnesení. 

Důvodem předložení a projednání dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu 
k nemovitostem uvedeným v návrhu usnesení, které jsou dotčeny stavbou cyklostezky Přerov -
Henčlov,  které jsou nutné pro  vyúčtování dotace.


