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Název materiálu:

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR - Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě 
a statutárním městem Přerov ke stavbě občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 1 k darovací smlouvě
č. 3 SPR 468/2007, kterou dne 29.9.2009 uzavřely Česká republika – Krajské státní zastupitelství 
v Ostravě, IČ 00026077, se sídlem Na Hradbách 21/1836, Ostrava, jako dárce a statutární město 
Přerov jako obdarovaný ke stavbě občanského vybavení č.p. 387, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 se mění text prvního odstavce 
čl. IV darovací smlouvy takto: 

„Obdarovaný se zavazuje, že provede rekonstrukci objektu, který je předmětem této smlouvy, 
k dále uvedenému účelu tak, že do 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí pro obdarovaného budou splněny podmínky vyžadované právními 
předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) objektu, který je předmětem této 
smlouvy, že bude nemovitou věc užívat po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny 
podmínky pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) tohoto objektu stanovené právními 
předpisy pouze za účelem výkonu veřejné správy v samostatné nebo přenesené působnosti 
Statutárního města Přerova a umístění Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, 
IČO: 70887616, se stávajícím sídlem Žerotínovo náměstí 36, 750 02 Přerov, do objektu 
a s tím spojeného provozu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, v objektu, 
a že objekt nebude užívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani jej nebude k takovým 
účelům pronajímat. Dále se obdarovaný zavazuje, že po dobu běhu shora uvedených lhůt 
objekt nebo část objektu nepřevede ani jinak nezcizí ve prospěch třetí osoby či osob.“

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2014



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova bude projednávat podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit 
dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi Českou republikou – Krajským státním zastupitelstvím 
v Ostravě a statutárním  městem Přerov ze dne 29.9.2009 na 84. schůzi Rady města Přerova, 
která se bude konat dne 29.1.2014, přičemž členové Zastupitelstva města Přerova budou 
seznámeni se stanoviskem Rady města Přerova na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
které se bude konat dne 10.2.2014.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit uvedený návrh usnesení. 
Problém knihovny v Přerově je již letitý. Stav hlavní budovy na Žerotínově náměstí 36 
není dobrý, ale hlavně je nedostačující prostorová kapacita. Navíc je snaha, aby se prostor 
knihovny stal jakýmsi společenským a komunitním centrem. Město nechalo zpracovat 
k umístění knihovny vyhledávací studii, která mapuje jednotlivé lokality a vyhodnocuje jejich 
klady a zápory. V roce 2007 bylo vydáno již územní rozhodnutí na umístění radnice spolu 
s knihovnou na náměstí TGM, ale již v tomto roce zastupitelé toto řešení odmítli.

Tím, že budova na Čechově ulici zela prázdnotou a stavebně chátrala bylo logickou snahou 
města toto území zrevitalizovat do „žijící“ podoby. Proto bylo vyvíjeno úsilí, aby objekt 
Čechova 43 město dostalo do svého vlastnictví a to ne z nějakých zištných důvodů, 
ale aby tuto frekventovanou část města dalo do pořádku.

V roce 2010 byla zpracována podrobná studie, která řešila prostorové nároky nového pojetí 
knihoven 21. století do tohoto objektu. Kromě technických aspektů obsahuje tato studie 
konkrétní stavební program s vyčíslením nákladů potřebných k vlastní stavbě. Tyto náklady 
se pohybují ve výši 185 milionů korun v cenové úrovni roku 2010. V této chvíli není město 
schopno vlastními prostředky tuto investici zajistit. Náklady na vlastní projektovou přípravu 
jsou ve výši 10,5 mil. Investice je vedena v zásobníku pro tvorbu integrovaných teritoriálních 
investic, ale říci zda bude možné tuto investici uplatnit v novém programovacím období EU 
2014-20 nelze v této chvíli sdělit.

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. V rozpočtovém výhledu 
na rok 2015 je mimo jiné zahrnuta také sankce ve výši 7,9 mil Kč za nedodržení termínu 
rekonstrukce budovy Čechova 43. V případě schválení předmětného dodatku a prodloužení 
lhůty k realizaci rekonstrukce objektu bude rozpočtový výhled upraven.

Důvodová zpráva:

Dne 29.9.2009 uzavřely ČR - Krajské státní zastupitelství v Ostravě, IČ 00026077, 
se sídlem Na Hradbách 21/1836, Ostrava (dále jen „KSZ v Ostravě“), jako dárce a statutární 
město Přerov jako obdarovaný darovací smlouvu č. 3 Spr 468/2007, na jejímž základě KZS 
v Ostravě bezúplatně převedlo do vlastnictví statutárního města Přerova stavbu občanského 
vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušnou k části obce Přerov I-Město, postavenou
na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov. Uzavření darovací smlouvy bylo 



schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho 24. zasedání konaném dne 7.9.2009 
usnesením č. 765/24/3/2009.

Poté, co darovací smlouvu schválilo dne 13.11.2009 Ministerstvo financí ČR (dále jen 
„MF ČR“) podle ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, byl na jejím základě povolen 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu práva ke dni 
3.12.2009.

Pro úplnost dodáváme, že vzhledem k tomu, že v roce 2013 došlo ke sloučení 
pozemků p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov, je stavba občanského vybavení č.p. 387 
(Čechova 43) v současné době postavena pouze na pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 777 m2 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2.

Darovací smlouva č. 3 Spr 468/2007 ze dne 29.9.2009 obsahuje v čl. IV následující 
závazky statutárního města Přerova:

1. provést rekonstrukci budovy Čechova 43 tak, že do 5 let ode dne právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí (tj. do 3.12.2014) budou splněny podmínky 
vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) objektu
k výkonu veřejné správy v samostatné nebo přenesené působnosti statutárního města Přerova 
a umístění sídla Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, do tohoto objektu 
a s tím spojeného provozu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, v tomto 
objektu,

2. užívat budovu Čechova 43 po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny podmínky 
vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) objektu, pouze
k výkonu veřejné správy v samostatné nebo přenesené působnosti statutárního města Přerova 
a umístění sídla Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, do tohoto objektu 
a s tím spojeného provozu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, v tomto
objektu, 

3. neužívat budovu Čechova 43 po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny 
podmínky vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) 
objektu, ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům 
nepronajímat,

4. nepřevést ani jinak zcizit budovu Čechova 43 nebo její část ve prospěch třetí osoby 
po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny podmínky vyžadované právními předpisy  
pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) objektu.

V případě porušení jakéhokoliv z výše uvedených závazků se statutární město Přerov 
zavázalo uhradit KZS v Ostravě smluvní pokutu ve výši 7.850.000,- Kč, a to do 10 měsíců 
ode dne porušení závazku s tím, že uhrazením smluvní pokuty závazky statutárního města 
Přerova zanikají a obdarovaný může s budovou Čechova 43 nakládat podle vlastního uvážení.

S ohledem na omezené investiční možnosti statutárního města Přerova (v roce 2005, 
kdy statutární město Přerov zahájilo jednání s KZS v Ostravě o bezúplatném převodu budovy 
do svého vlastnictví, byly finanční náklady na rekonstrukci budovy odhadovány na 50 – 60 
mil Kč, zatímco architektonická studie budoucího využití budovy předpokládala celkové 



náklady rekonstrukce budovy ve výši cca 185 mil. Kč v cenové úrovni roku 2010) a aktuální 
úvahy statutárního města Přerova týkající se samotného využití budovy na ul. Čechova 43
požádalo statutární město Přerov svými dopisy ze dne 23.1.2012, 25.5.2012 a následně 
12.9.2012 MF ČR o zaslání sdělení, zda by bylo možné formou dodatku k darovací smlouvě 
prodloužit lhůtu pro provedení rekonstrukce budovy Čechova 43 (tj. lhůtu pro splnění 
podmínek vyžadovaných právními předpisy pro užívání  dokončené stavby (rekonstrukce) 
objektu Čechova 43) o 2 roky tak, že by lhůta pro splnění výše uvedeného závazku 
obdarovaného byla prodloužena z 5 let ode právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného na 7 let ode právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného.

MF ČR ve své odpovědi dne 5.12.2012 uvedlo, že dodatek k darovací smlouvě by 
bylo možné platně sjednat jedině se schválením MF ČR na základě řádně zdůvodněné
a doložené žádosti příslušné organizační složky státu, podané prostřednictvím věcně 
příslušného ministerstva. Dle sdělení MF ČR je na KSZ v Ostravě, aby návrhy statutárního 
města Přerova v daném směru a zejména pak existenci a relevanci důvodů pro takový postup 
podrobně a se znalostí konkrétního stavu plnění závazků města vážících se k provedenému 
bezúplatnému převodu vlastnictví budovy posoudilo a případnou změnu smlouvy vyhodnotilo 
z hlediska původního smyslu a účelu bezúplatného převodu, uskutečněného za podmínek 
stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. S ohledem na výše uvedené skutečnosti MF ČR 
statutárnímu městu Přerov doporučilo, aby vstoupilo do jednání s KSZ v Ostravě 
a informovalo je podrobně o možnostech a záměrech města vážících se k předmětné budově, 
stejně jako o svém zájmu učinit preventivní opatření proti situaci, která by vedla k porušení 
městem sjednaných závazků.

V návaznosti na výše uvedené požádalo statutární město Přerov svým dopisem ze dne 
16.1.2013 KZS v Ostravě o zaslání sdělení, zda by bylo možné formou dodatku k darovací 
smlouvě prodloužit lhůtu pro provedení rekonstrukce budovy Čechova 43 v Přerově o 2 roky
tak, že by lhůta pro splnění výše uvedeného závazku obdarovaného byla prodloužena z 5 let 
ode právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch 
obdarovaného na 7 let ode právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
ve prospěch obdarovaného.

Vzhledem k tomu, že KZS v Ostravě ve své odpovědi ze dne 25.2.2013 požádalo 
statutární město Přerov o řádné zdůvodnění jeho požadavku, zejména o vyhodnocení všech 
kroků v rámci přípravy rekonstrukce budovy, které byly provedeny v průběhu předchozích 3 
let (tj. v letech 2010 až 2012), zaslání sdělení, v jakém stádiu rozpracovanosti se uvedená 
akce nachází (zpracování projektu, vydání stavebního povolení apod.) a sdělení stanoviska 
k uveřejnění výzvy ze dne 2.4.2012 na webových stránkách města o vyhledávání budovy 
pro umístění městské knihovny, doplnilo statutární město Přerov svým sdělením ze dne 
27.3.2013 svoji původní žádost na KZS v Ostravě ze dne 16.1.2013.

KZS v Ostravě ve své následné odpovědi dne 29.4.2013 uvedlo, že po zvážení celé 
věci a posouzení důvodů k prodloužení termínu pro rekonstrukci budovy na ul. Čechova 43 
souhlasí s prodloužením předmětného termínu o 3 roky, tzn. že termín realizace rekonstrukce 
objektu by byl do 8 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
(tj. max. do 3.12.2017). KZS v Ostravě současně požádalo opětovně statutární město Přerov o 
řádné zdůvodnění jeho žádosti, neboť ze sdělení statutárního města Přerova ze dne 27.3.2013 
nebylo patrné, zda statutární město Přerov v letech 2010 – 2013 učinilo nějaké další kroky 
alespoň v projektové přípravě rekonstrukce budovy.



V návaznosti na žádost náměstka primátora pana Záchy na KZS v Ostravě ze dne 
3.7.2013 o osobní jednání v dané věci KZS v Ostravě svým sdělením ze dne 23.7.2013 
odpovědělo, že k osobnímu jednání nevidí žádný závažný důvod a opětovně požádalo 
statutární město Přerov o předložení veškerých požadovaných údajů. KZS v Ostravě současně 
uvedlo, že souhlasí s prodloužením smluvního termínu o 5 let oproti původně navrhovaným 
3 letům, tzn. že termín realizace rekonstrukce objektu by byl do 10 let od právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (tj. max. do 3.12.2019). 

Poté, co statutární město Přerov doplnilo svoji žádost na KZS v Ostravě 
svým sdělením ze dne 11.11.2013, zaslalo KZS v Ostravě dne 20.1.2014 statutárnímu městu 
Přerov návrh dodatku č. 1 k darovací smlouvě a požádalo o jeho podepsání s tím, že dodatek 
č. 1 k darovací smlouvě bude následně s žádostí KZS v Ostravě o vyjádření stanoviska 
ke změně darovací smlouvy předložen ke schválení Ministerstvu spravedlnosti ČR. Poté by 
byla celá dokumentace postoupena k vydání schvalovací složky MF ČR. 

Pro úplnost uvádíme, že dodatek č. 1 k darovací smlouvě nabude platnosti teprve 
udělením schvalovací doložky Ministerstvem financí ČR podle ust. § 22 odst. 3 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Předmětem předlohy je schválení dodatku č. 1 k darovací smlouvě, kterou dne 
29.9.2009 uzavřely Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě jako dárce 
a statutární město Přerov jako obdarovaný k budově na ul. Čechova 43 v Přerově, na 
jehož základě bude prodloužena lhůta pro provedení rekonstrukce budovy o 5 let, tzn. 
že termín realizace rekonstrukce objektu by byl do 10 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí (tj. max. do 3.12.2019). 


