Příloha č. 2

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova
Kontrolní skupina pracovala ve složení: Michal Zácha – vedoucí skupiny, Ing. Miloslav Skládal,
Mgr. Markéta Pospíšilová
Za magistrát města Přerova přítomni: Mgr. Zdeněk Vojtášek
Předmět kontroly:
Kontrola plnění usnesení Rady města Přerova č. 457/17/7/2015 – Dohoda o narovnání mezi
statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s., IČO: 27769585, se sídlem
Přerov, Přerov I – Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002
Usnesení schválené 17. schůzí Rady města Přerova konanou dne 7. května 2015:
„Rada města Přerova po projednání schvaluje dohodu o narovnání, ve znění dle přílohy č. 1, kterou
by byly vypořádány závazky plynoucí pro společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585,
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02 z kupních smluv č. 23-001-022-06
a 23-001-021-06, které byly uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a společností
PSS Přerovská stavební a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný převod nemovitostí, objektu
bydlení č.p. 2435, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku 4167/3 (Svépomoc II/44)
a pozemku p.č. 4167/3 a pozemku p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 2434,
příslušného k části obce Přerov I -Město, na pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc II/45), a pozemku
p.č. 4167/5 a pozemku p.č. 4167/4 vše v k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS Přerovská stavební a.s.
zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov částku 200.000,--Kč a dále se zavazuje ve lhůtě
do 31.12.2015 odstranit objekty bydlení č. p. 2435 a č.p. 2434 (oba situované na adrese Svépomoc
II/44 a II/45, Přerov). V případě nedodržení této povinnosti je společnost povinna uhradit smluvní
pokutu 100.000,--Kč za každý neodstraněný objekt.“

Kontrolní zjištění:
V dané věci byly zjištěny následující skutečnosti:
V roce 2006 byly uzavřeny kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov a společností Přerovská
stavební společnost, s.r.o.. Jednalo se o prodej nemovitostí – objektu bydlení Svépomoc II/44
a Svépomoc II/45. Podle uvedených kupních smluv se Přerovská stavební společnost s.r.o. jako
kupující zavázala, že:
a) nejpozději do 2 let od nabytí vlastnického práva k nemovitostem započne s odstraněním objektu
bydlení, za účelem následné výstavby rodinného domu,
b) nejpozději do 3 let od nabytí vlastnického práva k nemovitostem požádá o vydání stavebního
povolení na výstavbu rodinného domu,
c) nejpozději do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu rodinného domu podá
návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na tuto stavbu (viz. Čl. V. – povinnosti kupujícího, odst.
1-3 obou shora citovaných smluv).
Podle čl. VI. odst. 2 obou shora citovaných smluv se kupující zavázal uhradit prodávajícímu smluvní
pokutu 100.000,-- Kč, a to za každé jednotlivé porušení kterékoli z těchto povinností.

V listopadu 2012 podalo statutární město Přerov k místně příslušnému Okresnímu soudu v Přerově
žalobu proti společností PSS Přerovská stavební a.s. o zaplacení částky 600.000,--Kč a nákladů řízení
ve výši 24.000,--Kč. Tato pohledávka vznikla statutárnímu městu Přerov z titulu nezaplacených
smluvních pokut v úhrnné výši 600.000,--Kč, ke kterým se společnost zavázala v případě nesplnění
povinností plynoucích z uzavřených kupních smluv č. 23-001-021-06 a č. 23-001-022-06 ze dne
3.10.2006.
Okresní soud v Přerově vydal dne 16.5.2013 platební rozkaz sp. zn. 13C 228/2012-19, kterým
žalované společnosti PSS Přerovská stavební a.s. uložil povinnost do 15-ti dnů ode dne doručení
platebního rozkazu zaplatit žalobci částku 600.000,--Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 24.000,--Kč,
nebo aby žalovaná společnost podala proti tomuto platebnímu rozkazu do 15-ti dnů ode dne jeho
doručení u podepsaného soudu odpor.
Žalovaná společnost podala dne 4.6.2013 proti uvedenému platebnímu rozkazu odpor, v němž namítá
zejména tyto skutečnosti:
1) Žalovaná společnost tvrdí, že byla splněna podmínka sjednaná v obou kupních smlouvách, a sice
započetí s odstraňováním nemovitostí,
2) Žalovaná společnost tvrdí, že nárok na zaplacení smluvní pokuty ve vztahu k povinnosti započít
s odstraňováním nemovitostí ve výši 2x 100.000,--Kč je již promlčen,
3) Žalovaná společnost tvrdí, že nezavinila to, že nedošlo k úplnému odstranění objektů bydlení,
ani nezavinila, že nedošlo ke splnění ostatních závazků ze smlouvy plynoucích,
4) Žalovaná společnost namítá nepřiměřenou výši smluvní pokuty, která podle jejího názoru
odporuje dobrým mravům, a z tohoto důvodu jsou ustanovení kupních smluv týkající se uložení
smluvní pokuty neplatná.
5) Žalovaná společnost navrhuje, aby uvedený soud žalobu v plném rozsahu zamítl.
Žalobce (Statutární město Přerov) dne 26.6.2013 zaslal Okresnímu soudu v Přerově repliku ke všem
tvrzením strany žalované, v němž výše uvedené argumenty vyvracel.
Následně probíhala mezi oběma stranami sporu jednání, která vedla k vytvoření návrhu dohody
o narovnání. Tato jednání však nevedla k uzavření dohody.
Soudkyně po celou dobu vyzívá obě strany sporu, aby projevily maximální úsilí, jež povede
k uzavření tohoto soudního sporu dohodou o narovnání. Dne 11.3.2015 proběhlo další jednání mezi
zástupci obou stran, na kterém byly dohodnuty oboustranně akceptovatelné podmínky mimosoudního
vyrovnání sporu. Radě města Přerova byl předložen k projednání návrh dohody o narovnání, který byl
ze strany společnosti PSS Přerovská stavební a.s. doručen dne 9.4.2015
ZÁVĚR:
1. Žalovaná společnost se v dohodě zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov částku ve výši
200.000,--Kč do třiceti (30) pracovních dnů ode dne podpisu této dohody.
2. Statutární město Přerov nejpozději do tří pracovních dnů ode dne připsání částky 200.000,--Kč
učiní zpětvzetí žaloby.
3. Žalovaná společnost potvrzuje, že bude souhlasit se zpětvzetím žaloby učiněným žalobcem,
vzdává se práva na náhradu nákladů řízení vůči žalobci a navrhne, aby soud rozhodl
o zastavení řízení a o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a dále
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požádá o vrácení soudního poplatku s ohledem na skutečnost, že řízení bylo zastaveno před
prvním jednáním.
4. Dále se strana žalovaná v předložené dohodě zavazuje k tomu, že ve lhůtě do 31.12.2015 odstraní
objekt bydlení Svépomoc II/44 a II/45 v k.ú. Přerov, a to tak že obě uvedené stavby odstraní
až na úroveň základové desky, včetně odstranění suti. V případě nedodržení této povinnosti je
strana žalovaná povinna uhradit statutárnímu městu Přerov smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč
za každý neodstraněný objekt bydlení.
Kontrolní skupina konstatuje, že dohoda o narovnání vznikla až na základě probíhajícího soudního
sporu. Výsledky rozhodnutí soudu nelze s určitostí zcela přesně predikovat, a proto není možné
předem přesně určit, jak by soud rozhodl ve věci smluvních pokut. Do jisté míry hrozilo
i promlčení celé záležitosti.

Vyjádření za magistrát města Přerova:
Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru majetku a komunálních služeb (MAJ) - Skutkový stav je
popsán dle skutečnosti a nemáme k němu připomínek ani doplnění. Pokud jde o doporučení KV,
uvádím, že před zahájením soudního sporu v dané věci nařídil vedoucí MAJ vedoucím oddělení,
aby samostatně sledovali termíny smluv a to termíny končících záruk u smluv o dílo (OSaKS, OSB,
BS) a termíny konce smluv na dobu neurčitou a všechny ostatní termíny, na které je navázána
povinnost něco konat, a to buď města Přerov, nebo protistrany (MPO). Tato povinnost se týká smluv,
uzavíraných jednotlivými odděleními MAJ.
Cílem je následně tyto termíny převést do SW Fama, ve kterém budou blížící se konce termínu aktivně
připomínány prostřednictvím emailové notifikace.
……………………………………..
Mgr. Zdeněk Vojtášek
Zapsal: Michal Zácha
Příloha:
- Schválený návrh dohody o narovnání od PSS Přerovské stavební společnosti a.s.

Michal Zácha

………………………………

Ing. Miloslav Skládal

………………………………

Mgr. Markéta Pospíšilová

………………………………
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