
Pořadové číslo: 18/3.3.1

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 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený vedením odboru

Název návrhu:

Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemku 
p.č. 599 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 1582 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města 
Přerova za následujících podmínek.

a. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc (pozemek p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1582 m2) 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 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí.

b. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu v 
souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2., 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.

c. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 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 Čl. I. odst. 1. této smlouvy, 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 v Čl. IV. této smlouvy), zanikají, vyjma závazku dle odst. 5 tohoto článku.

d. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2. a 3. tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů 
ode dne poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

e. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto článku 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.

f. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, (stanovené v Čl. IV., odst. 1.) kontrolovat, zda 
jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k 
tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

g. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o 
plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II. odst. 2.) 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 na 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

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.6. 2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
bezúplatný převod dle návrhu  usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek uvedený v návrhu usnesení je zapsán na listu vlastnickém 60000 ve prospěch České 
republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha 2 (ÚZSVM). 
Tento pozemek je užíván z části jako místní komunikace a manipulační plocha veřejná zeleň. Místní 
komunikace, která se nachází na pozemku je zpevněná ve vlastnictví statutárního města Přerov. 
Správu a údržbu provádí statutární město Přerov na své náklady. 
Na základě jednání zástupců ÚZSVM a statutárního města , bylo dohodnuto, že pozemek uvedený v 
návrhu usnesení bude na statutární město Přerov převeden bezúplatně. Bezúplatný převod pozemku 
uvedeného v návrhu usnesení schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání dne 
16.4.2012, usnesením č. 441/11/3/2012 bez omezujících podmínek.
Dne 4.2.2016 obdržel Odbor správy majetku a komunálních služeb žádost o projednání omezujících 
podmínek k pozemku p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Újezdec u Přerova, a to v 
souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích. 
Dle § 9 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací je vlastníkem místní komunikace obec, na 



jejímž území se místní komunikace nachází. Na základě této skutečnosti doporučuje odbor správy 
majetku a komunálních služeb dořešit právní vztah k výše uvedenému pozemku.
Po schválení uvedené dispozice v orgánech obce a schválení podmínek k bezúplatnému převodu, bude 
uzavřena smlouva, která je v současné době překládána ke schválení orgánům ČR- ÚZSVM. 
Důvodem předložení této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k nemovitostem 
(pozemkům) uvedeným v návrhu usnesení. Podmínkou převodu je u některých pozemků 
schválení omezujících podmínek. Jedná se pozemky, které se nachází pod místními 
komunikacemi a částečně jsou využívány jako veřejné prostranství, zeleň.


