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Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora
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komunálních služeb
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
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Název materiálu:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s. k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, 
p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby, kterou dne 
22.10.2014 uzavřely statutární město Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 
22826611 se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov, k nemovitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemkům p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře 

590 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1522 m2, p.č. 3344/4 

(vodní plocha – rybník) o výměře 2105 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 1178 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2174 m2 a 

p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 709 m2 v k.ú. Přerov, na jejímž základě 

je TK PRECHEZA Přerov o.s. oprávněna mít na výše uvedených pozemcích stavbu s 
názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“, a to na dobu 
dočasnou 7 let za celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH. Dodatkem č. 1 
se nahrazuje stávající znění čl. IV odst. 1 smlouvy o zřízení práva stavby textem:

Odpovídá: Rada města Přerova



Termín: 15.1.2015

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního
jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

VARIANTA II

neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby, kterou dne 22.10.2014 
uzavřely statutární město Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 22826611 se sídlem 
Kosmákova 3364/55, Přerov, k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova –

pozemkům p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře 590 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha –

jiná plocha) o výměře 1522 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha – rybník) o výměře 2105 m2, p.č. 

3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1178 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 2174 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 709 m2 v k.ú. 

Přerov, na jejímž základě je TK PRECHEZA Přerov o.s. oprávněna mít na výše uvedených 
pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“, a 
to na dobu dočasnou 7 let za celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH. Dodatkem č. 
1 mělo být nahrazeno stávající znění čl. IV odst. 1 smlouvy o zřízení práva stavby textem:

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova bude projednávat podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby na své 6. schůzi, která se bude konat 
dne 18.12.2014, přičemž členové Zastupitelstva města Přerova budou s výsledkem projednání 
návrhu Radou města Přerova seznámeni na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se 
bude konat dne 29.12.2014.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemků p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře 

590 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1522 m2, p.č. 3344/4 (vodní 

plocha – rybník) o výměře 2105 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1178 

m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2174 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý 

travní porost) o výměře 709 m2 v k.ú. Přerov, které se nacházejí na nároží ulic U rybníka a U 
tenisu v Přerově.

Občanské sdružení TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 
3364/55, Přerov (dále jako „Tenisový klub“), které se zabývá činností v oblasti rekreačního, 
výkonnostního a vrcholového tenisu, požádalo dne 18.12.2013 statutární město Přerov o 

převod částí pozemků p.č. 3343/1 o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3 o výměře cca 30 m2, p.č. 

3344/4 o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2 o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14 o výměře cca 

2100 m2 a p.č. 3345/16 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Přerov do svého vlastnictví za účelem 
realizace výstavby tenisové haly se třemi tenisovými kurty. Podle žádosti Tenisového klubu 
měla být výstavba tenisové haly financována především z prostředků získaných z dotačního 
programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a měla sloužit pro výuku mládeže a 



hráčů v amatérském i závodním tenisu.

Koordinační skupina s ohledem na časovou tíseň žádost Tenisového klubu neprojednávala.

Komise pro záměry na svém zasedání dne 18.12.2013 vzala žádost Tenisového klubu na 
vědomí (o žádosti nebylo hlasováno) a přiklonila se k variantě převodu pozemků do 
vlastnictví Tenisového klubu s tím, že vztah k pozemkům bude majetkoprávně dořešen tak, že 
převod bude podmíněn skutečnou realizací stavby sportovní haly.
Předloha na projednání žádosti Tenisového klubu byla předkladatelem předlohy na 83. schůzi 
Rady města Přerova, která se konala dne 8.1.2014, během jejího projednávání stažena.

Na následném jednání mezi vedením statutárního města Přerova a Tenisovým klubem požádal 
prezident Tenisového klubu pan Mgr. P*** H*** zástupce města opětovně o převod výše 
uvedených pozemků do vlastnictví Tenisového klubu s tím, že Tenisový klub je v případě 
realizace stavby tenisové haly připraven odkoupit pozemky, které budou dotčeny stavbou 
tenisové haly, ovšem ne okamžitě po dokončení stavby tenisové haly, ale s časovým 
odstupem po jejím dokončení. Do té doby požádal zástupce města o zřízení práva stavby k 
předmětným pozemkům ve smyslu ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

Dne 6.8.2014 přijala Rada města Přerova na své 96. schůzi usnesení č. 3653/96/6/2014, 
kterým schválila záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 3343/1 o výměře cca 80 m2, p.č. 

3344/3 o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4 o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2 o výměře cca 430 

m2, p.č. 3345/14 o výměře cca 2100 m2 a p.č. 3345/16 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Přerov a 
zřízení práva stavby na těchto pozemcích. Občanská veřejnost byla s výše uvedenými záměry 
seznámena jejich zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 8.8. - 22.8.2014. 

Následně dne 10.9.2014 přijala Rada města Přerova na své 99. schůzi usnesení č. 
3801/99/6/2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova zřídit k pozemkům p.č. 
3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov ve 
prospěch Tenisového klubu jako stavebníka právo stavby dle ust. § 1240 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, na jehož základě měl být stavebník oprávněn mít na výše 
uvedených pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA 
Přerov“, a to na dobu dočasnou 7 let za celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH. V 
této souvislosti dodáváme, že výše úhrady za zřízení práva stavby byla stanovena znaleckým 
posudkem č. 133-20/2014, který vyhotovil znalec Ing. D*** H*** dne 9.9.2014. 

Rada města Přerova současně výše uvedeným usnesením podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod části pozemků p.č. 3343/1 o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3 o 

výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4 o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2 o výměře cca 430 m2, p.č. 

3345/14 o výměře cca 2100 m2 a p.č. 3345/16 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Tenisového klubu s tím, že na prodej 
výše uvedených částí pozemků bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě.

Dne 15.9.2014 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. zasedání usnesení č. 
1152/25/3/2014, kterým zřídilo k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 
3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov ve prospěch Tenisového klubu jako 



stavebníka právo stavby dle ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 
jehož základě měl být stavebník oprávněn mít na pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK-
COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“, a to na dobu dočasnou 7 let za celkovou 
úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH, a současně schválilo úplatný převod části pozemků 

p.č. 3343/1 o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3 o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4 o výměře cca 

30 m2, p.č. 3345/2 o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14 o výměře cca 2100 m2 a p.č. 3345/16 

o výměře cca 170 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Tenisového klubu s tím, že na prodej výše uvedených částí pozemků bude mezi smluvními 
stranami uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

Smlouva o zřízení práva stavby a smlouva o budoucí kupní smlouvě byly mezi statutárním 
městem Přerov a Tenisovým klubem uzavřeny dne 22.10.2014. Téhož dne byl na základě 
smlouvy o zřízení práva stavby podán návrh na vklad práva stavby do katastru nemovitostí 
evidovaný pod sp.zn. V-6595/2014-808.

V čl. IV odst. 1 smlouvy o zřízení práva stavby, na jehož vypracování se podílela daňová 
poradkyně statutárního města Přerova paní Ing. M***, bylo dohodnuto, že Tenisový klub 
uhradí statutárnímu městu Přerov za zřízení práva stavby úplatu v celkové výši 737.430,- Kč 
včetně DPH, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 7.254,91 Kč (stavební plat) s 
tím, že DPH jednorázově. Důvodem výše uvedeného ujednání byla skutečnost, že v 
případě zřízení práva stavby je statutární město Přerov povinno odvést DPH z úplaty za 
zřízení práva stavby jednorázově, a to bez ohledu na to, zda je úplata za zřízení práva 
stavby hrazena stavebníkem jednorázově nebo ve splátkách jako tzv. stavební plat.
Stávající znění čl. IV odst. 1 smlouvy o zřízení práva stavby je následující:

„Stavebník se zavazuje zaplatit vlastníkovi za právo stavby celkovou úplatu včetně DPH 
(21%) ve výši 737.430,- Kč (slovy: sedmsettřicetsedmtisícčtyřistatřicet korun českých) (dále 
jen jako „úplata“). Na tuto celkovou úplatu bude vlastníkem vystaven daňový doklad ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (§ 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb). Stavebník se zavazuje 
samostatně uhradit DPH do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Úplatu bez daně 
(základ daně) bude splácet prostřednictvím pravidelných opětujících se měsíčních splátek ve 
výši 7.254,91 Kč (slovy: sedmtisícdvěstěpadesátčtyři korun českých devadesátjedna halířů) 
(dále jen jako „stavební plat“), a to vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce 
bezhotovostním převodem na bankovní účet vlastníka č.ú. 19-1884482379/0800, vedený u 
České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem platby 717000001.“
Vzhledem k tomu, že Tenisový klub již při uzavření smlouvy o zřízení práva stavby avizoval, 
že požádá statutární město Přerov o změnu výše uvedeného ustanovení tak, aby nemusel 
uhradit statutárnímu městu Přerov daň z přidané hodnoty z úplaty za zřízení práva stavby 
jednorázově, ale ve splátkách, bylo na jednání odboru správy majetku a komunálních služeb 
MMPr a odboru ekonomiky MMPr daňovou poradkyní paní Ing. M*** konstatováno, že pro 
případné vyhovění žádosti Tenisového klubu ze strany statutárního města Přerova je z 
hlediska rozpočtu statutárního města Přerova nezbytné, aby vyrozumění katastrálního úřadu o 
provedení vkladu práva stavby do katastru nemovitostí bylo statutárnímu městu Přerov 
doručeno až v měsíci prosinci 2014, neboť z hlediska DPH se den doručení vyrozumění 
katastrálního úřadu o provedení vkladu práva stavby do katastru nemovitostí považuje za den 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Za účelem dosažení této skutečnosti požádali statutární město Přerov a Tenisový klub jako 
účastníci řízení sp.zn. V-6595/2014-808 o návrhu na povolení vkladu práva stavby do katastru 
nemovitostí dne 6.11.2014 katastrální úřad o přerušení tohoto řízení do 30.11.2014. 



Katastrální úřad žádosti účastníků řízení vyhověl a řízení do 30.11.2014 přerušil. Pro úplnost 
dodáváme, že do dne vyhotovení této předlohy nebyl návrh na vklad práva stavby do katastru 
nemovitostí povolen a statutárnímu městu Přerov tak zatím nebylo doručeno vyrozumění 
katastrálního úřadu o provedení vkladu do katastru nemovitostí. 
Přestože Tenisový klub již při uzavření smlouvy o zřízení práva stavby avizoval, že požádá 
statutární město Přerov o změnu smlouvy o zřízení práva stavby spočívající ve změně 
způsobu úhrady DPH z úplaty za zřízení práva stavby tak, aby ji neuhradí jednorázově, ale ve 
splátkách, žádost o výše uvedenou změnu smlouvy podal statutárnímu městu Přerov teprve 
dne 1.12.2014. Svoji žádost přitom odůvodnil tím, že o výši celkové úplaty za zřízení práva 
stavby (tj. 737.430,- Kč) se dozvěděl teprve 3 dny před schválením smlouvy Zastupitelstvem 
města Přerova a o skutečnosti, že DPH ve výši cca 154.000,- Kč bude muset uhradit okamžitě 
po vystavení faktury, se dozvěděl až po schválení smlouvy Zastupitelstvem města Přerova. 
Tenisový klub rovněž poukázal na to, že je občanským sdružením, které se zabývá tenisovou 
a sportovní výchovou dětí od 5 let až po kategorie dospělých s tím, že jeho příjmy jsou 
převážně dotační peníze od statutárního města Přerova a Olomouckého kraje, částečně 
sponzorské peníze, které získává na činnost mládeže pomocí pořádání akcí jako je např. Zlatý 
kanár a v malé míře z členských příspěvků a vybírání školného.
Účelem předlohy je schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby, 
kterou dne 22.10.2014 uzavřely statutární město Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s. k 
pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 v 
k.ú. Přerov, kterým by mělo dojít ke změně smlouvy v tom směru, že TK PRECHEZA 
Přerov o.s. neuhradí statutárnímu městu Přerov DPH z úplaty za zřízení práva stavby 
jednorázově, ale ve splátkách.


