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Název návrhu:

Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních 
bytů ze dne 5.9.1997, uzavřená mezi tehdejším Okresním úřadem v Přerově, se sídlem 
Smetanova 7, Přerov a městem Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 5.9.1997, ve znění dle přílohy č. 1.

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v předloženém znění.

Důvodová zpráva:

Město Přerov uzavřelo dne 5.9.1997 s tehdejším Okresním úřadem Přerov Smlouvu o poskytnutí 
investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci v celkové výši 3.200.000,--
Kč.

Tato dotace byla určena na výstavbu celkem 10 bytových jednotek v lokalitě ul. Trávník, konkrétně na 
adrese Trávník 10,12,14,16,18. 



Ve smlouvě bylo mimo jiné ujednáno, že investor (statutární město Přerov) se zavazuje, že po 
dokončení výstavby nepřevede vlastnictví, resp. spoluvlastnický podíl na celém objektu po dobu 20 let 
od kolaudace na jiného vlastníka a do uplynutí této doby bude užívat získaný objekt k trvalému 
bydlení občanům.

Toto ustanovení smlouvy však brání případné privatizaci bytových jednotek buď do vlastnictví 
současných nájemníků, nebo do vlastnictví třetích osob.

Součástí ujednání této smlouvy byl také závazek investora (město Přerov), do devatenácti měsíců ode 
dne kolaudace zřídit na uvedených nemovitých věcech zástavní právo státu a do doby účinnosti vkladu 
tohoto zástavního práva do katastru nemovitostí nezřídit k těmto nemovitým věcem jiné zástavní 
právo třetí osoby. Za porušení tohoto závazku byla sjednána sankce - a to vrácení celé dotace státu 
(původně byla sjednána lhůta 3 měsíce od kolaudace, tato byla dodatkem č. 1 ke Smlouvě pozměněna 
na 19 měsíců).

Smlouva o zřízení zástavního práva k uvedeným jednotkám byla uzavřena mezi státem a městem 
Přerov dne 2.6.2000 a do katastru nemovitostí pak byla vložena dne 17.10.2000, s právními účinky 
vkladu ke dni 6.10.2000.

Oddělení bytové správy, odboru MAJ, podalo na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
žádost města o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v 
letech 1997 až 2000 pro akce, na něž byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace a výmaz zástavního 
práva.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR této naší žádosti vyhovělo a vyslovilo souhlas ze zkrácením vázací 
doby na 10 let a s provedením výmazu zástavního práva.

Na základě uvedených podkladů byl dne 15.5.2015 na odbor MAJ doručen vyhotovený dodatek č. 2 
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů. Záležitost 
je nyní v gesci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkjových. Dle telefonického hovoru s 
pracovnicí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Bc. Monikou Hubáčkovou byla naše 
žádost na úřadu řádně zaevidována a po podpisu předloženého dodatku již nemusíme opětovně žádat o 
změnu vázací doby, ale úřad předloží příslušnému katastrálnímu úřadu žádost o výmaz uvedeného 
zástavního práva, o čemž nás písemně vyrozumí.

Předloženým materiálem je řešen výmaz zástavního práva státu k bytových vestavbám na ul. 
Trávník 10,12,14,16,18 (celkem 10 bytových jednotek).


