
Pořadové číslo: 21/3.3.3

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 6.10.2016

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - částí 
pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú.
Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova, č. 870/27/3/2009 ze dne 14.12.2009, kterým 
schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 4947 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 

4365 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za následujících podmínek:

1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek pouze p.č. 4947 ostatní plocha, ostatní komunikace v 
katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat jej k účelům veřejně přístupné komunikace, 
veřejného parkování a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej 
nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej nebude k takovým 
účelům pronajímat a současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a 
to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího odstavce, 
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty 
převodcem písemně vyzván. 



4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, 
zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je 
povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku 
III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve 
veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto 
závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 129 780,00 Kč.

2 schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4947/5 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 2425 m2, části pozemku p.č. 4947/6 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 964 m2 a části pozemku p.č. 4947/7 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 117 m2 a dále pozemku p.č. 4947/8 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 4947/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 

m2, pozemku p.č. 4947/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, pozemku p.č. 

4947/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m2, pozemku p.č. 494712 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 
Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova.

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

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.10.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
bezúplatný  a neschválit úplatný převod nemovitých věcí  dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a 
p.č 4947/12 vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nacházejí na nábř. Dr.E. Beneše, 
částečně pod místní komunikací a částečně pod přilehlými chodníky a zelenými pásy.
Statutární město Přerov požádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný 
převod nemovitostí na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 318/16/3 B-3 z 16. zasedání 
Zastupitelstva konaného dne 21.11.2004 a to pozemek p.č. 4947 v k.ú. Přerov.
Dle požadavku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byl tento převod předložen 
opětovně dne 14.12.2009 k projednání Zastupitelstvu města Přerova s omezujícími podmínkami, a to 
vzhledem k tomu, že část pozemku se nacházela pod komunikací na ul.Dr. E. Beneše a část tvoří 
okolní zeleň. 
V průběhu let došlo k rozdělení původního pozemku p.č. 4947, čímž tak vznikly pozemky p.č. 4947/5, 
p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12 vše v k.ú. 
Přerov.
Na částech pozemků p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 v k.ú. Přerov je plánováno vybudování 
Povodím Moravy s.p., protipovodňové opatření. Tato vodohospodářská stavba, která se bude nacházet 
na částech uvedených pozemků je ve vlastnictví státu. Z tohoto důvodu se Povodí Moravy s.p. obrátilo 
na vlastníka uvedených pozemků (ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), aby části 



těchto pozemků, na kterých se protipovodňová opatření budou nacházet byly převedeny do jejich 
vlastnictví. Zbylé části pozemků budou převedeny na Statutární město Přerov. 
Na základě výše uvedených skutečností je třeba zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 
870/27/3/2009 ze dne 14.12. 2009 a nahradit je novým.

Důvodem předlohy je požadavek ČR - ÚZSVM který žádá, aby stávající usnesení Zastupitelstva 
města Přerova 870/27/3/2009 ze dne 17.12.2009 bylo nahrazeno aktuálním usnesením.


