
Pořadové číslo: 23/4.3.1.

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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  rodinného domu  č.p. 
228, příslušného k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 
229,  pozemek p.č. st. 229, zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 65, ost. plocha,  v k.ú. 
Lověšice u Přerova (Dělnický dům v Lověšicích).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a movitého 
majetku ze dne 23.3.2004 na rodinný dům č.p. 228, příslušný k části obce Přerov III -
Lověšice, který je součástí pozemku p.č.st. 229 a pozemky p.č. st. 229, zast.pl. a nádvoří, o 

výměře 398 m2 (dříve 401 m2) a p.č. 65, ost. pl., sportoviště a rekreační plocha, o výměře 

1.108 m2, (dříve 1.108 m2), vše v k.ú. Lověšice u Přerova, (Dělnický dům v Lověšicích), 
uzavřenou mezi Fondem dětí a mládeže "v likvidaci", se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 
43, IČ 47987197, jako převodcem a statutárním městem Přerov, jako nabyvatelem, dle 
přílohy č. 2.

Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi statutárním městem Přerov a ČR - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 
69797111.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2014



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 88. schůzi dne 9.4.2014 po projednání podala návrh ZM schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Rodinný dům č.p. 228, příslušný k části obce Přerov III - Lověšice, který je součástí pozemku 

p.č.st. 229, pozemky p.č.st. 229, zast.pl. a nádvoří, o výměře 398 m2, p.č. 65, ost.pl., 

sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.108 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, (Dělnický 
dům v Lověšicích) nabylo StMPr do svého vlastnictví na základě smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitostí a movitého majetku ze dne 23.3.2004 od v současné době již zaniklého, 
Fondu dětí a mládeže "v likvidaci", se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 43, IČ 47987197 
(dále FDML).

Povinnosti a prohlášení nabyvatele jsou uvedeny v čl. II příslušné smlouvy a jsou přílohou č. 
1 předlohy. 

StMPr na základě nájemní smlouvy ze dne 6.2.2008 předalo do užívání nemovitosti 
Dělnického domu do užívání sdružení Tělovýchovná jednota UNION Lověšice, IČ 44889062 
na dobu určitou 1 rok. Nájemní vztah byl skončen. 

Nemovitosti jsou pronajímány dle zájmu jen krátkodobě jako např. místní ples, svatba, dětské 
šibřinky…..

Na základě usnesení RM č. 3078/83/6/2014 ze dne 8.1.2014 užívá prostory Dělnického domu 
na základě nájemní smlouvy ze dne 5.2.2014 paní L*** M***. Nájem je uzavřen na dobu 
určitou, 1 rok. Výše nájemného činí 100,-Kč/1 hodinu užívání, ve dnech středa od 16 - 20 h, 
pátek od 17 h do 22 h, sobota od 9 h do 22 h a neděle od 14 h do 20 h. Účelem nájmu je 
využití nemovitosti ke hře badmintonu. Ujednáním nájemní smlouvy je povinnost nájemce, že 
v případě potřeby přednostně umožní využití kulturního domu pro kulturní a společenské akce 
obyvatel místní části Lověšice a pro potřeby StMPr.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ČR -UZSVM) vyzval StMPr k uzavření 
dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a movitého majetku ze dne 
23.3.2004, jejíž právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této 
smlouvy nastaly ke dni 24.3.2004. 

Usnesením Vlády ČR č. 938 ze dne 11.12.2013 o Podmínkách a zásadách užívání majetku po 
bývalém FDML, který je předmětem smluv o bezúplatném převodu, byly schváleny 
sjednocující podmínky a zásady užívání majetku po bývalém FDML. 
Na základě bodu V. odst. 1 Přílohy výše uvedeného usnesení vlády je ČR-UZSVM povinen 
uzavřít dodatky ke všem dosud platným smlouvám o převodu majektu po FDML uzavřených 
před přijetím tohoto usnesení.

U smluv, u kterých uplynula doba deseti let od právních účinků vkladu vlastnického práva k 



bezúplatně převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí, nebudou v dodatku uvedeny 
žádné omezující podmínky, resp. podmínky užívání, pouze bude konstatováno, že smlouva o 
bezúplatném převodu je dnem uzavření dodatku bez jakýchkoliv podmínek a omezení. 

U smluv, u kterých neuplynula doba deseti let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
k bezúplatně převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí, budou dodatkem nahrazeny 
původní omezující podmínky podmínkami užívání uvedenými v bodech I. a II. Přílohy 
usnesení vlády s tím, že podmínky užívání platí po dobu 1 roku ode dne uzavření dodatku. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že u smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a 
movitého majetku Dělnického domu se bude jednat o smlouvu, u které uplynula doba deseti 
let od právních účinků vkladu vlastnického práva (24.3.2004) a uzavřením dodatku nebudou 
na nemovitosti váznout žádné omezující podmínky a bude možné s nemovitostí nakládat dle 
svého uvážení.

Předloženým materiálem je řešeno uzavření dodatku ke smlouvě o bezúplatném 
převodu nemovitostí Dělnického domu v Lověšicích s ČR - UZSVM.


