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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

Název materiálu:

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - smluvní podmínky

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje podmínky směny pozemků p.č. 62/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, části p.č. 
62/5, ost. plocha, označené dle geometrického plánu  č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/5, o 
výměře 892 m2, pozemek p.č. 62/15, ost. plocha, o výměře 63 m2, pozemek p.č. 591/2,  lesní pozemek, 
o výměře 327 m2 a pozemek p.č. 591/10, ost. plocha , o výměře 261 m2 ve vlastnictví statutárního 
města Přerova za pozemek p.č. 62/8, ost. plocha, o výměře 29 m2, pozemek p.č. 62/9, ost. plocha, o 
výměře 57 m2, pozemek p.č. 62/11, ost. plocha, o výměře 30 m2, pozemek p.č. 622/12, trvalý travní 
porost, o výměře 1555 m2, části pozemku p.č. 62/7, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 
610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/22, ost. plocha o výměře 37 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o 
výměře 116 m2 a pozemek p.č. 62/12, ost. plocha  o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve 
vlastnictví J.F., která byla schválena na 18. jednání Zastupitelstva města Přerova dne 17.6.2013 dle 
návrhu R.Ž., a to – „ujednáním  smlouvy bude závazek J.F. a to ve znění – J.F. se zavazuje zajistit, aby 
ve sportovním areálu v Kozlovicích, a to na pozemcích p.č. 62/7, 622/6, 622/7, 622/2, 62/4, 622/5, 
62/5, 622/27 a 622/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova a ve či na stavbách na nich umístěných, nedocházelo 
v čase od 22.00h do 6.00h k hudební produkci, tedy k produkci živé či reprodukované hudby, včetně 
hudby či hlasových projevů elektronicky zesilovaných. V případě, že J.F. tento svůj závazek poruší, 
zavazuje se uhradit statutárnímu městu Přerov smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den, ve 
kterém k porušení závazku dojde.
Ve vztahu k tomuto závazku J.F. nese odpovědnost za provoz sportovního areálu v Kozlovicích, 
včetně případů pořádání akcí třetích osob a subjektů v tomto areálu. Smluvní strany se dohodly, že J.F.
zajistí splnění tohoto závazku také u třetích osob, jež budou sportovní areál v Kozlovicích užívat. V 
případě, že se porušení tohoto závazku dopustí třetí osoba, nese J.F. odpovědnost, jako by se porušení 
závazku dopustil sám.
Smluvní strany se dohodly na časovém omezení tohoto závazku, kdy J.F. je tímto závazkem vázán 
pouze po dobu, kdy bude vlastníkem sportovního areálu v Kozlovicích nebo některého z výše 
vyjmenovaných pozemků.“



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje neschválit uvedené smluvní 
podmínky a to z důvodu, že zájmy chráněné smluvní pokutou mají být chráněny v rámci 
pravomoci státní správy, případně soudní moci a je v její  pravomoci uvedenou problematiku 
řešit za podpory zákona. 

Stanovisko Zastupitelstva města Přerova:

Zastupitelstvo města Přerova schválilo směnu pozemků na svém 18. jednání dne 17.6.2013 
usnesením č. 791/18/3/2013. 

Stanovisko Rady města Přerova

Rada města Přerova podala na své 80. schůzi dne 13.11.2013  návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit smluvní podmínky dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou  situovány ve sportovním areálu v Kozlovicích.
Zastupitelstvo schválilo na svém 18.jednání dne 17.6.2013 směnu nemovitostí uvedených v 

návrhu usnesení. 

Před podpisem směnné smlouvy se na Odbor správy majetku a komunálních služeb obrátil R.Ž. , 
obyvatel místní části Kozlovice se žádostí o zapracování smluvních podmínek týkající se omezení 
hlučnosti a provozu sportovního areálu ve vlastnictví J.F.. Bylo sděleno, že probíhají jednání s J.F. na 
vzájemné dohodě omezení hlučnosti ze sportovního areálu. Dne 18.9.2013 bylo R.Ž. sděleno, že 
nadále probíhají jednání o smírném řešení s J.F. Odbor správy majetku a komunálních služeb vznesl 
požadavek na sdělení výsledku jednání, případně na sdělení požadovaného znění smluvního ujednání a 
to do 31.10.2013.
Na základě urgence dne 6.11.2013 bylo zasláno požadované znění smluvního ujednání a je předloženo 
orgánům obce k projednání.

Důvodem předložení  a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost  R.Ž., občana 
obce Kozlovice o zapracování omezujících smluvních podmínek do směnné smlouvy, týkající se 
omezení hluku ze sportovního areálu Kozlovice který je ve vlastnictví J.F.


