
Pořadové číslo: 21/3.6.2.

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:

Zřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 
5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského vybavení bez čp/če, která je součástí 
pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch statutárního města 
Přerova k nemovitým věcem ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., IČ 00533963, 
se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov - pozemkům p.č. 5307/2 (ostatní plocha – sportoviště a 

rekreační plocha) o výměře 36265 m2 a p.č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

318 m2 včetně stavby občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 
5307/107, vše v k.ú. Přerov, a uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitým 
věcem jako práva věcného mezi Sportovním klubem Přerov 1908 z.s. jako povinným z 
předkupního práva a statutárním městem Přerov jako předkupníkem dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2016

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

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Zastupitelstvo města Přerova:



Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 20. zasedání konaném dne 19.9.2016 usnesení č. 
596/20/7/2016, kterým v bodě 3. uložilo Radě města Přerova zajistit zřízení předkupního práva jako 
práva věcného ve prospěch statutárního města Přerova k nemovité věci ve vlastnictví Sportovního 
klubu Přerov 1908 z.s. - pozemku p.č. 5307/102 v k.ú. Přerov, a to na základě smlouvy o zřízení 
předkupního práva k nemovité věci jako práva věcného, která bude uzavřena mezi Sportovním klubem 
Přerov 1908 z.s. jako dlužníkem a statutárním městem Přerov jako předkupníkem.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 54. schůzi konané dne 5.10.2016 usnesení č. 2029/54/7/2016, 
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení předkupního práva dle návrhu na 
usnesení.

Důvodová zpráva:

Sportovní klub Přerov 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov (dále jako „SK 
Přerov“) je vlastníkem následujících pozemků v k.ú. Přerov, které se nachází ve sportovním areálu na 
Alšově ulici v Přerově:

- p.č. 5307/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 36265 m2,

- p.č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 318 m2 v k.ú. Přerov včetně stavby 
občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107,

- p.č. 5307/329 (ostatní plocha – ostatní sportoviště) o výměře 1214 m2. 
Dne 19.9.2016 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání následující usnesení č. 
596/20/7/2016:

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení číslo 404/13/9/2016 bod 1 a 2 z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 
dne 18. ledna 2016.

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 1908 z.s., IČ: 
00533963, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, nástavbu a stavební 
úpravy zázemí klubu - budovy bez č.p./č.e., na pozemku p.č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří), p. 
č. 5307/2 (ostatní plocha) a p.č. 5307/329 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 2016 v případě, že 
jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133510 
Podpora materiálně technické základny sportu programové financování, vyhlášeného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 2016. Celkové investiční výdaje 
na projekt činí 11 709 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 
smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016, kde v souvislosti se zákonem 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) bude upraveno ustanovení článku VI bodu 2.

3. ukládá Radě města Přerova zajistit zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch 
statutárního města Přerova k nemovité věci ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., IČ 
00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov - pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov. Uvedený 
pozemek tvořící areál stadionu SK Přerov je pozemek o celkové výměře 36265 m2, a to na základě 
smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovité věci jako práva věcného, která bude uzavřena mezi 
Sportovním klubem Přerov 1908 z.s. jako dlužníkem a statutárním městem Přerov jako předkupníkem.

4. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle 
bodu 2 tohoto usnesení.



5. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč)
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
6409 219 Ostatní činnosti 

j. n. (rezerva)
211 726,4 * - 3 200,0 208 526,4

3419 610 Ostatní 
tělovýchovná 
činnost 
(individuální 
dotace)

3 259,0 + 3 200,0 6 459,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotační programy, 
ostatní dotace 
a dary

25 930,8 * + 3 200,0 29 130,8

* počáteční stav navazuje na jiný návrh“

V návaznosti na bod 3. výše uvedeného usnesení a na základě následných jednání mezi statutárním 
městem Přerov a SK Přerov bude mezi SK Přerov jako dlužníkem (povinným z předkupního práva) a 
statutárním městem Přerov jako předkupníkem uzavřena smlouva o zřízení předkupního práva k 
pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského vybavení bez čp/če, která je součástí 
pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. Přerov. Podle návrhu smlouvy bude předkupní právo zřízeno ve 
prospěch statutárního města Přerova jako právo věcné, a to pro případ, že SK Přerov bude chtít 
předmětné nemovité věci nebo jejich části prodat, směnit nebo i jinak bezúplatně převést třetí osobě 
(koupěchtivému). V případě, že statutární město Přerov přijme nabídku SK Přerov na využití 
předkupního práva k nemovitým věcem nebo jejich částem, bude úplatný převod pozemku p.č. 5307/2 
v k.ú. Přerov nebo jeho části realizován za kupní cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem 
jako cena v místě a čase obvyklá ke dni doručení nabídky SK Přerov na využití předkupního práva a 
úplatný převod pozemku p.č. 5307/107 v k.ú. Přerov včetně stavby občanského vybavení bez čp/če, 
která je jeho součástí, nebo jejich částí bude realizován za kupní cenu, která bude rozdílem mezi cenou 
v místě a čase obvyklou, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem ke dni doručení nabídky SK 
Přerov na využití předkupního práva a výší účelové dotace, kterou statutární město Přerov jako 
poskytovatel dotace poskytne SK Přerov jako příjemci dotace na základě veřejnosprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na přístavbu, nástavbu a stavební úpravy zázemí klubu – stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107 v k.ú. Přerov.

Pro úplnost dodáváme, že SK Přerov bude ve smlouvě o zřízení předkupního práva označen jako 
povinný z předkupního práva a nikoli jako dlužník, jak správně odpovídá terminologii uvedené v ust. 
§ 2140 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Důvodem je skutečnost, že SK Přerov se 
nepovažuje za dlužníka v obecném významu tohoto slova a použití výše uvedené terminologie 
občanského zákoníku tak odmítá. 

Předmětem předlohy je schválení zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch 
statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. Přerov, které jsou ve 
vlastnictví Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., a to v přímé souvislosti s poskytnutím účelové 
dotace ze strany statutárního města Přerova Sportovnímu klubu Přerov 1908 z.s. na přístavbu, 
nástavbu a stavební úpravy klubu - stavby občanského vybavení bez čp/če, která je součástí 
pozemku p.č. 5307/107 v k.ú. Přerov. 


