
Pořadové číslo: 12/4.3.7

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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 mění usnesení Zastupitelstva města Přerova č.159/7/3/2015 ze dne 8.6.2015 a to tak, že nově 
zní:

" Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábř., 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ.69797111, za následujících 
podmínek uvedených ve smlouvě.

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům 
uvedeným ve smlouvě. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze 
nemovitou věc využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. 
Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle 
této smlouvy do katastru nemovitostí.

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu a 
bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí 
převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků 
zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 
Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě 
opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo 
zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní 



povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 
nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle 
této smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí 
osoby nemovitou věc uvedenou v smlouvě, a to ani její část. V případě porušení tohoto 
závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně 
této nemovité věci v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve 
výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětné nemovité věci 
nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazky nabyvatele uvedené ve smlouvě, 
zanikají.

4. Úhradu smluvních pokut provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne poté, kdy bude k 
jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené ve smlouvě kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o 
plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. 
zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se 
nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel 
převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich 
zaplacení převodcem písemně vyzván."

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova 

Stanovisko Rady města Přerova  z 32. schůze Rdy města Přerova konané dne  10.12.2015 bude 
sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva města Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5738/1 v k.ú. Přerov se nachází na Jižní čtvrti II, tvoří veřejné prostranství kolem domů 
na Jižní čtvrti II, převážně zelené plochy a místní komunikace, chodník. Uvedený pozemek byl veden 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov na listu vlastnickém pro 
Technické služby města Přerova p.o. Na tento list byl zapsán na základě privatizačního projektu 
neoprávněně, proto byl zápis v KN opraven a pozemek byl zapsán na list vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě provedeného zápisu v katastru 
nemovitostí požádal odbor správy majetku a komunálních služeb o projednání převodu vlastnického 
práva k uvedenému pozemku v Zastupitelstvu města Přerova. Vzhledem k tomu, že se na tomto 
pozemku nachází komunikace, chodníky a zeleň v okolí obytných domů na Jižní čtvrti II , (což 
zakládá veřejný zájem pro bezúplatný převod) doporučuje odbor správy majetku a komunálních služeb 



bezúplatný převod pozemku p.č. 5738/1 v k.ú. Přerov.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 7 zasedání dne 8.6.2015, usnesením č. 159/7/3/2015 schválilo 
bezúplatný převod a neschválilo úplatný převod bez omezujících podmínek. Dne 19.10.2015 ÚZSVM 
sdělil, že je vyhotovena smlouva s omezujícími podmínkami. Z tohoto důvodu je třeba změnit 
usnesení Zastupitelstva města Přerova dle návrhu usnesení.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost ÚZSVM o vyjádření 
k převodu pozemku p.č. 5738/1 v k.ú. Přerov. Jedná se o veřejné prostranství na sídlišti Jižní 
čvrť II.


