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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Marcela Poláková

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a 
pozemku p.č. 1961/4 všechny v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu části 

pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 2425 m2, části pozemku p.č. 1961/2, ostatní 

plocha, o výměře 3775 m2 a pozemku p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958 

m2 všechny v k.ú. Přerov

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 1961/1, 

ostatní plocha, o výměře cca 2425 m2, části pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 

3775 m2 a pozemku p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958 m2 všechny v 
k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 6. zasedání dne 27.5.2015 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru a doporučila záměr převodu 
pozemků v rozsahu dle bodu 2. návrhu usnesení schválit.

Rada města Přerova:



Rada města Přerova na 20. schůzi konané dne 11.6.2015 podala  návrh Zastupitelstvu města Přerova, 
aby si vyhradilo rozhodování o záměru a schválilo záměr převodu pozemků v rozsahu dle bodu 2. 
návrhu usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb s ohledem ustanovení §506 NOZ a změnu vlastníka a 
stavebníka stavby Obchodní galerie Přerov doporučuje schválit záměr převodu pozemků, které budou 
zastavěny touto stavbou v rozsahu dle bodu 2. návrhu usnesení. 

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 1961/1, ostatní plocha, o celkové výměře 6923 m2, p.č. 1961/2, ostatní plocha, o 

celkové výměře 3793 m2 a p.č. 4986/1, ostatní plocha, o celkové výměře 9864 m2 vše v k.ú. Přerov 
tvořily veřejné prostranství – parkoviště, chodníky a zeleň v okolí obchodního domu Prior na ul. 

Čechova v Přerově. Pozemek p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958 m2 v k.ú. Přerov 
byl na základě smlouvy o věcném břemeni ze dne 15.8.1995 zastavěn přístavbou obchodního domu 
Prior Přerov. Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.
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 
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 30.6.2016. 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 za cenu dle znaleckého posudku č. 130/09 ze dne 1.7.2009 - cena v místě a čase obvyklá - u 

p.č. 1961/4 ve výši 1.700,- Kč/m2, u p.č. 1961/1 ve výši 2000,- Kč/m2, u p.č. 1961/2 ve výši 2000,-

Kč/m2 a u p.č. 4986/1 ve výši 2000,- Kč/m2, navýšenou o částku 1.500.000,- Kč. Částka 1.500.000,-
Kč byla uhrazena společností PRIOR po podpisu budoucí kupní smlouvy. 
Stavební povolení č. 188/2014 na stavbu Obchodní galerie Přerov bylo vydáno dne 9.9.2014 a nabylo 
právní moci 11.10.2014. Stavba byla zahájena stavba Obchodní galerie Přerov dubnu 2015. 

Dne 20.4.2015 zaslala společnost PRIOR na adresu Magistrátu města Přerova oznámení o převodu 
vlastnického práva nemovitostí OD Prior Přerov (budova č.p. 929 příslušná k části obce Přerov I. –
Město na pozemku p.č. 1961/3 a p.č. 1961/4 oba v k.ú. Přerov) v rámci zvýšení základního kapitálu 
nepeněžitým vkladem na dceřinou společnost GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská 
brána 7, IČ: 292 87 138 s právními účinky vkladu ke dni 27.2.2015. Současně společnost PRIOR 
sdělila, že stavebníkem stavby „OBCHODNÍ GALERIE PŘEROV“ se stává tato dceřiná společnost. 
Na základě tohoto sdělení bylo jednáno se zástupci společnosti PRIOR a GALERIE Přerov s.r.o. ve 
věci uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků pro stavbu a zařízení staveniště a řešení věcného 
břemene přístavby obchodního domu k tíži pozemku p.č. 1961/4, kdy oprávněným je PRIOR, ale 
vlastníkem stavby obchodního domu včetně přístavby se stala společnost GALERIE Přerov s.r.o. 
Přístavba byla na pozemku p.č. 1961/4 v k.ú. Přerov realizována předchůdcem společnosti Prior, 
obchodní domy a.s. na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 15.8.1995, kdy společnost 

PRIOR hradí ročně částku 167.550,- Kč (t.j. 150,- Kč/m2/rok). 
Bylo sjednáno uzavření nájemní smlouvy (za podmínek dříve sjednaných se společností PRIOR) se 



společností GALERIE Přerov s.r.o. jako nájemcem. Dále bylo navrženo zrušit věcné břemeno 
přístavby váznoucí na pozemku p.č. 1961/4 v k.ú. Přerov uzavřením smlouvy o zrušení věcného 
břemene se společností PRIOR. Tato přístavba byla v rámci stavby „OBCHODNÍ GALERIE 
PŘEROV“ již odstraněna. Uzavření nájemní smlouvy a uzavření dohody o zrušení věcného břemene 
bylo schváleno na 20. schůzi Rady města Přerova dne 11.6.2015. 

Dále bylo jednáno o převodu pozemků dotčených vlastní stavbou z majetku města do majetku 
společnosti GALERIE Přerov s.r.o. Dle NOZ se stavba zřízená po 1.1.2014 se stává součástí pozemku. 
Stavba jako věc vznikne okamžikem, kdy bude patrná dispozice 1. nadzemního podlaží a do této doby 
by mělo dojít k převodu zastavěných pozemků tak, aby se stavba Obchodní galerie Přerov nestala 
součástí pozemků p.č. 1961/4, p.č. 1961/1 a p.č. 1961/2 vše v k.ú. Přerov a tedy majetkem statutárního 
města Přerova, i když stavebníkem je společnost GALERIE Přerov s.r.o. 
Stavba Obchodní galerie Přerov byla již zahájena, v dokumentaci stavby je zahrnut dostatečný počet 
parkovacích míst. Vymezení 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 by bylo součástí ujednání kupní smlouvy a zajištěno smluvní pokutou. 
Po schválení záměru převodu pozemků společnosti GALERIE Přerov s.r.o. bude jednáno o 
podmínkách převodu. Původní závazek statutárního města Přerova sjednaný v budoucí kupní smlouvě 
uzavřené dne 4.1.2010 mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím prodávajícím) a společností 
PRIOR, obchodní domy, a.s. (jako budoucím kupujícím) bude nutno zrušit a to uzavřením dohody o 
zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu pozemků pro stavbu 
Obchodní galerie Přerov, kdy nově se vlastníkem nemovitostí OD Prior a stavebníkem 
Obchodní galerie Přerov stala dceřiná společnost společnosti PRIOR společnost GALERIE 
Přerov s.r.o.


