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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 8.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
ZDENĚK KADLEC, referent oddělení majetkoprávního
Ing. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství

Název materiálu:

Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 
3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov. Úplatný převodu nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova -  částí  pozemků p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 
3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. zřizuje dle ustanovení § 1240 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo 

stavby, k pozemkům p.č. 3343/1, trvalý travní porost, o výměře 590 m2, p.č. 3344/3, 

ost. plocha, o výměře 1522 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře 2105 m2, p.č. 

3345/2, ost. plocha, o výměře cca 1178 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha, o výměře cca 

2174 m2, p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře 709 m2, vše v k.ú. Přerov, ve 
vlastnictví statutárního města Přerova, ve prospěch TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 
22826611, se sídlem Kosmákova 55, Přerov, jako stavebníka, na jehož základě bude 
stavebník oprávněn mít na pozemku stavbu haly na TK COURTSOL v areálu TK 
PRECHEZA Přerov, a to na dobu dočasnou 7 let, za úplatu stanovenou znaleckým 
posudkem, dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova



Termín: 31.12.2014

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -

části pozemků p.č. 3343/1, trvalý travní porost, o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3, ost. 

plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 

3345/2, ost. plocha, o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha, o výměře cca 

2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov, 
do vlastnictví TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 55, 
Přerov. Na prodej výše uvedených částí pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek uvedených v návrhu 
smlouvy – viz. příloha č.2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje, že při realizaci dané majetkové 
dispozice nelze stoprocentně vyloučit riziko, že po uplynutí doby trvání práva stavby se stane 
statutární město Přerov vlastníkem vybudované stavby.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje odprodej pozemků uvnitř oploceného 
areálu tenisových kurtů a souhlasí s odprodejem veřejně přístupné části pozemků p.č. 3343/1 
a p.č. 3344/4 v k. ú. Přerov zasažených výstavbou nového parkoviště. 
(Ing. František Zlámal, Milan Kubík)

Koordinační skupina

Koordinační skupina z časových důvodů žádost neprojednala.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 18.12.2013 vzala na vědomí žádost spol. TK 
PRECHEZA o.s., (nebylo hlasováno) a přiklání se k variantě převodu pozemků do vlastnictví 
TK PRECHEZA o.s., viz. důvodová zpráva s tím, že bude majetkoprávně dořešen vztah k 
pozemkům tak, že převod bude podmíněn skutečnou realizací investice – sportovní hala.

Rada města Přerova

Na  83.schůzi Rady města Přerova dne 8.1.2014 byla předloha stažena z jednání. Rada města 
Přerova na svém zasedání dne 6.8.2014  schválila záměr úplatného převodu částí pozemků 
uvedených v návrhu usnesení a záměr práva stavby na těchto pozemcích. Záměr byl zveřejněn 
na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 8.8. do 22.8.2014. Rada města Přerova  
projednala zřízení práva stavby a úplatný nemovitostí dle návrhu usnesení na své 99. schůzi 
dne 10.9.2014. O výsledku jednání Rady města Přerova bude Zastupitelstvo města Přerova 
informováno ústně předkladatelem na zasedání Zastupitelstva města Přerova.



Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky souhlasí s návrhem zřízení práva stavby k pozemkům uvedených v návrhu 
usnesení za podmínek, které jsou definovány v příloze č. 1 a souhlasí s návrhem schválit 
úplatný převod nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení a s uzavřením  kupní  smlouvy 
za podmínek, které jsou definovány v příloze 2.

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství upozorňuje na riziko, že při realizaci výstavby nové tenisové 
haly dojde ke snížení využití provozní kapacity stávající sportovní haly TJ SPARTAK 
PŘEROV, kterou doposud ve značné míře využívá právě TK PRECHEZA PŘEROV. Tato 
skutečnost ve svém důsledku povede ke zvýšení provozních nákladů dalších sportovních 
klubů (házená, moderní gymnastika, florbal, ...), které halu využívají společně s TK 
PRECHEZA PŘEROV. Pokud sportovní kluby nebudou schopny akceptovat zvýšenou cenu 
za nájem sportovní haly TJ SPARTAK PŘEROV, může být ohrožena existence haly i 
sportovních klubů. 

Důvodová zpráva:

Pozemky se nacházejí na nároží ulic U rybníka a U tenisu v tenisovém areálu. TK Precheza 
Přerov o.s, se sídlem Kosmákova 55, Přerov, IČO 22826611, požádalo statutární město 

Přerov o převod částí pozemků p.č. 3343/1, trvalý travní porost, o výměře cca 80 m2, p.č. 

3344/3, ost. plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 

3345/2, ost. plocha, o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha, o výměře cca 2100 m2, 

p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov.TK Precheza 
Přerov o.s., se zabývá činností v oblasti rekreačního, výkonnostního a vrcholového tenisu. V 
rámci této své činnosti hodlá žadatel realizovat výstavbu tenisové haly se třemi tenisovými 
kurty. Výstavba tenisové haly bude financována především z prostředků získaných z 
dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a bude sloužit pro výuku 
mládeže a hráčů v amatérském, jakož i závodním tenisu.

Původně byly předloženy Radě města Přerova na její schůzi dne 8.1.2014 následující varianty 
usnesení:

VARIANTA I

1. schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -

části pozemků p.č. 3343/1, trvalý travní porost, o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha, 

o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, 

o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha, o výměře cca 2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý 

travní porost, o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr bezúplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 3343/1, trvalý 

travní porost, o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, 



vodní plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o výměře cca 430 m2, p.č. 

3345/14, ost. plocha, o výměře cca 2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře cca 

170 m2, vše v k.ú. Přerov.

VARIANTA II

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 3343/1, trvalý 

travní porost, o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, 

vodní plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o výměře cca 430 m2, p.č. 

3345/14, ost. plocha, o výměře cca 2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře cca 

170 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr bezúplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 3343/1, trvalý 

travní porost, o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, 

vodní plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o výměře cca 430 m2, p.č. 

3345/14, ost. plocha, o výměře cca 2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý travní porost, o výměře cca 
170 m, vše v k.ú. Přerov.

Na 83.schůzi Rady města Přerova dne 8.1.2014 byla předloha stažena z jednání.

TK Precheza podalo novou žádost o převod částí pozemků uvedených v návrhu usnesení. Na 
jejím podkladě proběhlo jednání se zástupcem TK Precheza panem Huťkou, který sdělil, že 
TK Precheza je připraveno v případě realizace stavby haly na daných pozemcích odkoupit po 
její realizaci dotčené pozemky do vlastnictví TK Precheza, ovšem ne okamžitě, ale s časovým 
odstupem. Do té doby požaduje TK Precheza k daným pozemkům (jejich částem) zřídit právo 
stavby dle § 1240-1256 zák. č. 89/2012, občanský zákoník. 
Odbor správy majetku upozorňuje, že nelze právně zajistit, aby nedošlo k tomu, že 
statutární město Přerov se stane vlastníkem tenisové haly v případě, když TK 
PRECHEZA Přerov o.s., zanikne, právo stavby přejde na jinou osobu, která nebude 
vázna smlouvou o budoucí smlouvě kupní. V tomto případě bude vlastník pozemku 
povinen zaplatit stavebníkovi jednu třetinu hodnoty stavby. Když nedojde k uzavření 
kupní smlouvy či jejímu vložení do katastru nemovitostí před zánikem práva stavby 
(např. z důvodu neuhrazení kupní ceny), je taktéž vlastník pozemku povinen zaplatit 
stavebníkovi jednu třetinu hodnoty stavby. 
Pokud dojde k výstavbě haly, pozemky pod stavbou přejdou do vlastnictví TK PRECHEZA 
Přerov o.s., zbylé pozemky kolem stavby zůstanou ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je koncipována tak, že smluvní strany se zavazují učinit 
výzvu k uzavření kupní smlouvy nejpozději do 1 měsíce po uplynutí 6 let a 6 měsíců od 
uzavření smlouvy o zřízení práva stavby. V případě, že dojde k zániku práva stavby zřízeného 
dle smlouvy o zřízení práva stavby ( a to jakýmkoliv zákonným způsobem), tak ke dni zániku 
práva stavby zaniká současně i smlouva o smlouvě budoucí kupní, vyjma zániku práva stavby 
uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno. 



Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
majetkoprávního vztahu k pozemkům v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 
Přerova v ul. U rybníka a U tenisu, které budou dotčeny stavbou tenisové haly.


