
Pořadové číslo: 24/3.2.4.

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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 
1961/4, p.č. 1961/2, části p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 vše v k.ú. Přerov - dodatek č. 1                                                                                 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 
4.1.2010 mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím prodávajícím) a PRIOR, obchodní 
domy, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 46962344 (jako budoucím kupujícím). 
Dodatkem se mění lhůta realizace stavby Obchodní galerie Přerov, která se prodlužuje do 
30.6.2016.
V ostatním se ujednání smlouvy nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina nemá námitek k prodloužení termínu realizace stavby Obchodní galerie 
Přerov do 30.6.2016.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:



Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje uzavření dodatku ke smlouvě v 
předloženém znění schválit.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záležitost dle návrhu usnesení na 92. schůzi konané dne 
4.6.2014. O výsledku jednání Rady města Přerova  bude Zastupitelstvo města Přerova 
informováno ústně předkladatelem na zasedání.

Důvodová zpráva:

Dne 4.1.2010 byla mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím prodávajícím a 
společností PRIOR, obchodní domy a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 
46962344, (dále jen PRIOR), jako budoucím kupujícím, uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. Předmětem této smlouvy je úplatný převod pozemků p.č. 1961/4 zast.pl. o výměře 

973 m2, p.č. 1961/2 ost.pl. o výměře 3793 m2, části p.č. 1961/1 ost.pl. o výměře cca 2970 m2

a části p.č. 4986/1 ost.pl. o výměře cca 130 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 
Přerova do majetku společnosti PRIOR. Jedná se o pozemky tvořící v současné době 
parkoviště v sousedství budovy PRIOR na ul. Čechova v Přerově. 
Na základě této smlouvy se PRIOR zavázal na předmětných pozemcích zrealizovat stavbu 
Obchodní galerie Přerov, a to ve lhůtě do 6 let od uzavření budoucí smlouvy, t.j. do 4.1.2016. 
Podmínkou uzavření kupní smlouvy je vybudování 100 parkovacích míst pro osobní 
automobily na střeše budovy Obchodní galerie Přerov určených pro rezidenty z nejbližšího 
okolí za maximální cenu 600,- Kč/rok/1 parkovací místo. Kupní smlouva bude uzavřena poté, 
co budou splněny podmínky pro užívání dokončené stavby Obchodní galerie stanovené 
právními předpisy, do 90-ti dnů od doručení geometrického plánu na oddělení převáděných 
částí pozemků p.č. 1961/1 a p.č. 4986/1 v k.ú. Přerov a znaleckého posudku na určení ceny 
převáděných pozemků prodávajícímu. Převod bude realizován za cenu v místě a čase 
obvyklou ke dni převodu, navýšenou o částku 1.500.000,- Kč. Částka 1.500.000,- Kč byla 
uhrazena společností PRIOR po podpisu budoucí kupní smlouvy. 
Společnost PRIOR dopisem doručeným dne 27.5.2014 sdělila, že přes snahu partnerů a 
dodavatelů se dostává do časové tísně. V současnosti je vydáno územní rozhodnutí a mají 
připraveny podklady pro podání žádosti o stavební povolení. Vznikají však neočekávané 
problémy, kdy je zřejmé, že termín dokončení stavby nebude možno dodržet. Z tohoto 
důvodu PRIOR požádal o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kterým se 
prodlužuje lhůta realizace stavby Obchodní galerie Přerov o cca půl roku - do 30.6.2016. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání žádost společnosti PRIOR 
obchodní domy a.s., o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, 
kterým se prodlouží termín realizace stavby Obchodní galerie Přerov na pozemcích 
statutárního města Přerova o cca 1/2 roku - do 30.6.2016.


