
Pořadové číslo:  33/3.3.1. 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 

kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu 

kupní ceny a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. Součástí kupní ceny bude 

závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových částku 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o 

výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do 

okamžiku nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

dle kupní smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

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: 

Rada města Přerova: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření  - posílení rozpočtu o částku ve výši 2 600 000 Kč za účelem úhrady kupní ceny 

výše uvedených pozemků. Tento požadavek je zahrnut v návrhu Rozpočtové opatření č. 18, který bude 

předložen orgánům města k projednání. 

 

V důvodové zprávě je uvedeno, že je vyhlášeno výběrové řízení na úplatný převod budovy Čechova 

43 bez pozemků. Z tohoto důvodu by bylo vhodné doplnit, jaký má město záměr s předmětnými 

pozemky, jestliže se stanou majetkem města. 

 

Odbor ekonomiky: 

V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení bude žádost o posílení rozpočtu v této věci 

zařazena do seznamu nepokrytých požadavků, které budou řešeny v závislosti na možnostech zdrojů a 

prioritách města. 

 

V důvodové zprávě je uvedeno, že je vyhlášeno výběrové řízení na úplatný převod budovy Čechova 

43 bez pozemků. Z tohoto důvodu by bylo vhodné doplnit, jaký má město záměr s předmětnými 

pozemky, pokud se stanou majetkem města. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se 

sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dále jako „ÚZSVM“) je subjektem, 

kterému náleží příslušnost hospodařit s majetkem státu – pozemky p.č. 2152/1 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 

m2, oba v k.ú. Přerov, které se nachází na ul. Čechova a ul. Wurmova v Přerově. 

  

Pozemek p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov je zastavěn stavbou občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušnou k části obce Přerov I-Město (dále jako „budova Čechova 43“), která je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. Pozemek p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov tvoří s pozemkem p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov jeden funkční celek, neboť tvoří veřejné prostranství okolo budovy Čechova 43 a nachází se na 

něm příjezd a vjezd do tří podzemních garáží v budově Čechova 43 a veřejná zeleň.  

  

Statutární město Přerov nabylo vlastnické právo k budově Čechova 43 na základě darovací smlouvy, 

kterou uzavřelo jako obdarovaný s Českou republikou – Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě, 

IČ 00026077, se sídlem Na Hradbách 21/1836, Ostrava (dále jako „KSZ v Ostravě“), jako dárcem dne 

29.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.5.2014. V darovací smlouvě se statutární město Přerov mj. 

zavázalo, že provede rekonstrukci budovy na ul. Čechova 43 tak, že do 10 let ode dne právních účinků 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného (tj. do 3.12.2019) budou 

splněny podmínky vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) 

objektu pro účely výkonu veřejné správy v samostatné nebo přenesené působnosti statutárního města 

Přerova a umístění sídla Městské knihovny v Přerově, p.o. do objektu a s tím spojeného provozu 

Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, v objektu, a že objekt nebude užívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej nebude k takovým účelům pronajímat. Pro případ, 

že by statutární město Přerov svůj závazek nesplnilo, zavázalo se uhradit KSZ v Ostravě smluvní 

pokutu ve výši 7.850.000,- Kč. 



  

Za účelem vyloučení případných překážek v územním a stavebním řízení pro provedení rekonstrukce 

budovy ul. Čechova 43 (pozn. pro uložení přípojek inženýrských sítí nebo vybudování přístupu pro 

imobilní občany by bylo nutné získat souhlas vlastníků dotčených pozemků) a zajištění toho, že 

nebude ohrožen dohodnutý termín pro provedení rekonstrukce budovy Čechova 43, oslovil tehdejší 

odbor právní dne 1.10.2009 ÚZSVM s žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům p.č. 

2151/2 a p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov, které se v tehdejší době nacházely pod budovou Čechova 43 (pozn. 

s ohledem na následné sloučení pozemků v katastru nemovitostí je budova Čechova 43 v současné 

době postavena pouze na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov) a pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, 

který tvoří s výše uvedenými pozemky funkční celek.  

  

Na jednání mezi zástupci statutárního města Přerova a ÚZSVM, které se konalo dne 14.1.2010, bylo 

zástupcem ÚZSVM sděleno, že s největší pravděpodobností bude možný bezúplatný převod pozemků 

p.č. 2152/1, p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města 

Přerova, a to za podmínky, že pozemky tvoří s budovou jeden funkční celek a smlouva o bezúplatném 

převodu bude obsahovat omezující podmínky odpovídající podmínkám obsaženým v darovací 

smlouvě k budově Čechova 43. Na jednání bylo dále dohodnuto, že do doby uskutečnění bezúplatného 

převodu pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova požádá statutární město Přerov ÚZSVM o 

výpůjčku pozemků na dobu určitou 1 roku. 

  

Dne 12.2.2010 vyslovila koordinanční skupina na svém jednání souhlas s bezúplatným převodem 

pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM do vlastnictví statutárního města. Poté, co 

Komise pro projednávání záměrů přijala na svém 43. zasedání konaném dne 22.2.2010 usnesení, 

kterým doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 

výše uvedených pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova, přijala Rada města Přerova na své 

82. schůzi konané dne 3.3.2010 usnesení č. 3377/82/6/2010, kterým schválila záměr statutárního 

města Přerova - bezúplatný převod výše uvedených pozemků do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

  

V návaznosti na výše uvedené požádalo statutární město Přerov svým sdělením ze dne 12.3.2010 

ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov do 

vlastnictví statutárního města Přerova a současně o výpůjčku výše uvedených pozemků na dobu 1 

roku, než bude rozhodnuto o převodu pozemků.  

  

Dne 8.12.2010 doručil ÚZSVM statutárnímu městu Přerov k podpisu smlouvu o výpůjčce pozemků 

p.č. 2152/1, 2152/2 a 2152/3 v k.ú. Přerov. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena dne 23.12.2010 na 

dobu určitou od 1.1.2011 do doby převodu předmětu výpůjčky na vypůjčitele jako nového nabyvatele, 

nejdéle však do 31.12.2011, s tím, že na dobu před účinností smlouvy se pohlíží jako na vztah 

upravený touto smlouvou. Účelem výpůjčky bylo provedení nezbytných úprav budovy č.p. 387 a 

vybudování potřebných inženýrských sítí pro zajištění výkonu státní správy v přenesení působnosti a 

umístění městské knihovny. 

  

Dne 7.10.2011 doručil ÚZSVM statutárnímu městu Přerov k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu 

pozemků p.č. 2152/1, 2152/2 a 2152/3 v k.ú. Přerov. Podle smlouvy měly být pozemky převedeny do 

vlastnictví nabyvatele z důvodů veřejného zájmu pro zajištění výkonu veřejné správy v samostatné 

nebo přenesené působnosti statutárního města Přerova a umístění sídla Městské knihovny v Přerově, 

příspěvkové organizace, a s tím spojeného provozu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace, přičemž ve smlouvě se statutární město Přerov mělo zavázat mj. k tomu, že bude o 

pozemky řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným ve smlouvě s tím, že výše uvedené 

omezení bude sjednáno na dobu 10 let od právních účinku vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. Pro případ, že by statutární město Přerov nevyužívalo předmětné nemovitosti ve 

veřejném zájmu v souladu s účelem uvedeným ve smlouvě, mělo zaplatit ÚZSVM smluvní pokutu ve 

výši 10 % ceny, kterou by měly pozemky ke dni právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí 

dle tehdy platného cenového předpisu, přičemž smluvní pokutu by bylo možné uložit i opakovaně, a to 



za každé porušení smluvní povinnosti. 

  

Dne 30.11.2011 přijala Rada města Přerova na své 23. schůzi usnesení č. 1027/23/9/2011, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 2152/1, p.č. 

2152/2 a p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerova. Následně dne 12.12.2011 přijalo 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 9. zasedání usnesení č. 350/9/3/2011, kterým schválilo 

bezúplatný převod výše uvedených pozemků z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerova 

  

V návaznosti na žádost statutárního města Přerova na Ministerstvo financí ČR ohledně možnosti 

uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě mezi KSZ v Ostravě a statutárním městem Přerov, kterým 

mělo dojít k prodloužení lhůty pro provedení a dokončení rekonstrukce budovy Čechova 43, a 

skutečnost, že návrh smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem 

Přerov nezohledňoval v sankčních ujednáních nutnost provedení celkové rekonstrukce budovy 

Čechova 43 ve vztahu k jejímu předpokládanému využití, kdy sankční ujednání bylo možné vykládat 

tak, že okamžitě po uzavření smlouvy by ÚZSVM byl oprávněn požadovat po statutárním městu 

Přerov smluvní pokutu za porušení jeho povinnosti užívat budovu k účelům uvedeným smlouvě, 

požádalo statutární město Přerov dne 1.12.2012 ÚZSVM o zaslání sdělení, zda by bylo možné upravit 

smlouvu v tom smyslu, že nárok ÚZSVM na smluvní pokutu za porušení povinnosti statutárního 

města Přerova využívat pozemky ve veřejném zájmu v souladu se smlouvou nevznikne v případě, že k 

porušení této povinnosti statutárním městem Přerov dojde v době od právních účinků vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch statutárního města Přerova na základě této 

smlouvy do doby než budou splněny podmínky vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené 

stavby (rekonstrukce) budovy Čechova 43, nejvýše do doby 7 let ode dne právních účinků vkladu 

vlastnického práva k objektu na ul. Čechova 43 do katastru nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova (tj. do 3.12.2016).  

  

Dne 15.12.2012 ÚZSVM ve své odpovědi statutárnímu městu Přerov sdělil, že s ohledem na 

skutečnost, že smlouva o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Přerov k 

pozemkům p.č. 2152/1, p.č. 2152/2 a p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov je shodná s podmínkami darovací 

smlouvy mezi KSZ v Ostravě a statutárním městem Přerov ze dne 29.9.2009 k budově Čechova 43, je 

ÚZSVM ochotno posečkat s realizací smlouvy a vyčkat na stanovisko Ministerstva financí ČR k 

žádosti statutárního města Přerova k možnosti uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě mezi KSZ v 

Ostravě a statutárním městem Přerov, kterým by došlo k prodloužení lhůty pro provedení a dokončení 

rekonstrukce budovy Čechova 43. 

Poté, co byl dne 22.5.2014 uzavřen dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR - KSZ v Ostravě a 

statutárním městem Přerov na bezúplatný převod budovy Čechova 43 do vlastnictví statutárního města 

Přerova a poté, co byl tento dodatek č. 1 k darovací smlouvě dne 5.9.2014 schválen Ministerstvem 

financí ČR podle ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, v platném znění, obrátil se odbor správy majetku a komunálních 

služeb dne 25.9.2014 na ÚZSVM s opětovným dotazem, zda lze upravit smlouvu o bezúplatném 

převodu mezi ÚZSVM a statutárním městem Přerov k pozemkům p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov v tom smyslu, že nárok ÚZSVM na smluvní pokutu za porušení povinnosti statutárního města 

Přerova využívat pozemky ve veřejném zájmu v souladu se smlouvou nevznikne v případě, že k 

porušení této povinnosti statutárním městem Přerov dojde v době od právních účinků vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch statutárního města Přerova na základě této 

smlouvy do doby než budou splněny podmínky vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené 

stavby (rekonstrukce) budovy Čechova 43, nejvýše do doby 10 let ode dne právních účinků vkladu 

vlastnického práva ke stavbě na ul. Čechova 43 do katastru nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova (tj. do 3.12.2019).  

Dne 15.12.2014 ÚZSVM ve své odpovědi statutárnímu městu Přerov sdělil, že vzhledem k tomu, že 

statutární město Přerov žádá v návaznosti na dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi KSZ a statutárním 

městem Přerov na bezúplatný převod budovy Čechova 43 do vlastnictví statutárního města Přerova o 

změnu omezujících podmínek ve smlouvě o bezúplatném převodu mezi ÚZSVM a statutárním 



městem Přerov, než které byly obsaženy v původním návrhu smlouvy, podléhá tato případná změna 

schválení v kompetentních orgánech ÚZSVM, s tím, že ÚZSVM tuto oproti standardům odlišnou 

možnost projednává.  

  

Vzhledem k tomu, že v návaznosti na jednání mezi zástupci statutárního města Přerova a ÚZSVM, 

které se konalo dne 19.5.2015, požádalo statutární město Přerov dne 9.6.2015 ÚZSVM o pronájem 

pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, doručil ÚZSVM statutárnímu městu Přerov dne 12.10.2015 

nájemní smlouvu na nájem pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov. Podle nájemní smlouvy mělo být 

účelem nájmu užívání předmětu nájmu nájemcem v souvislosti s vlastnictvím stavby občanského 

vybavení č.p. 387, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na předmětu nájmu, která je ve 

vlastnictví nájemce, přičemž nájemní smlouva měla být uzavřena na dobu určitou od 1.11.2015 do 

31.10.2023 za nájemné ve výši 40.086,- Kč/rok (tj. 51,59 Kč/m2/rok), jehož výše mohla být 

pronajímatelem každoročně upravena s účinností na období od 1. ledna v závislosti na růstu 

spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. 

  

Dne 29.10.2015 přijala Rada města Přerova na své 29. schůzi usnesení č. 911/29/7/2015, kterým 

neschválila uzavření výše uvedené nájemní smlouvy.  

  

Následně dne 9.11.2015 se statutární město Přerov obrátilo na Ministerstvo vnitra ČR s nabídkou na 

bezúplatný převod budovy Čechova 43 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České 

republiky. Důvodem byla skutečnost, že orgány obce projednávaly v tehdejší době uzavření smlouvy o 

výpůjčce prostor v budově Čechova 43 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a ČR – 

Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje jako vypůjčitelem za účelem využití předmětných 

prostor pro provozování výcviku policistů Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.  

  

Ministerstvo vnitra ČR ve své odpovědi statutárnímu městu Přerov dne 2.12.2015 sdělilo, že si k 

nabídce statutárního města Přerova vyžádalo stanovisko ČR – Krajským ředitelstvím policie 

Olomouckého kraje, které objekt prozatím využívá pro výcvik policistů na základě smlouvy o 

výpůjčce, s tím, že s ohledem na špatný technický stav budovy a její velký plošný rozsah nemá ČR – 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje o převod objektu do své příslušnosti zájem, protože 

jeho rekonstrukce by si vyžádala velké finanční prostředky a též pro ni nemá adekvátní využití. 

  

Dne 4.2.2016 přijala Rada města Přerova na své 35. schůzi usnesení č. 1241/35/11/2016, kterým 

uložila primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zaslat dopis na ÚZSVM a nabídnout budovu 

Čechova 43 k bezúplatnému převodu státu. V návaznosti na výše uvedené usnesení Rady města 

Přerova zaslal primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 8.2.2016 na ÚZSVM dopis, kterým jménem 

statutárního města Přerova nabídl České republice prostřednictvím ÚZSVM bezúplatný převod 

budovy Čechova 43 do vlastnictví České republiky s tím, že součástí případné darovací smlouvy by 

bylo zrušení závazku statutárního města Přerova uhradit státu smluvní pokutu 7.850.000,- Kč za 

nesplnění závazku statutárního města Přerova realizovat rekonstrukci budovy k účelu, který je obsažen 

v darovací smlouvě ze dne 29.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.5.2014, ve lhůtě uvedené v 

darovací smlouvě (tj. do 3.12.2019). 

  

Na jednání zástupců ÚZSVM a statutárního města Přerova, které se konalo dne 19.2.2016, zástupci 

ÚZSVM sdělili, že ÚZSVM nevyužije nabídku statutárního města Přerova na bezúplatný převod 

budovy Čechova 43 do vlastnictví České republiky, neboť ÚZSVM nemůže vstupovat do smluvních 

vztahů a ujednání mezi třetími stranami, a současně odkázali statutární město Přerov na řešení vzniklé 

situace se smluvním partnerem – KZS v Ostravě, s tím, že tato informaci sdělí ÚZSVM statutárnímu 

městu rovněž písemně (viz níže uvedené písemné sdělení UZSVM ze dne 8.3.2016). Dále bylo na 

jednání dohodnuto, že po úpravě aktuálních dat bude statutárnímu městu Přerov opětovně předložena 

k podpisu nájemní smlouva na nájem pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov. 

  

Dne 8.3.2016 ÚZSVM ve své odpovědi statutárnímu městu Přerov sdělil, že s ohledem na závazky 

statutárního města Přerova, které vyplývají z darovací smlouvy uzavřené mezi KSZ v Ostravě a 

statutárním městem Přerov, nemůže ÚZSVM zasahovat ani jinak vstupovat smluvního vztahu mezi 



třetími stranami, a proto nevyužije nabídku statutárního města Přerova na bezúplatný převod budovy 

Čechova 43. 

  

S ohledem na výše uvedená sdělení Ministerstva vnitra ČR ze dne 2.12.2015 a ÚZSVM ze dne 

8.3.2016 k nabídkám statutárního města Přerova na bezúplatný převod budovy Čechova 43 do 

vlastnictví státu požádalo statutární město Přerov dne 9.3.2017 ÚZSVM o převod pozemků p.č. 

2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města 

Přerova a zaslání sdělení, za jakých okolností by bylo možné převod realizovat. 

  

Dne 18.3.2016 ÚZSVM ve své odpovědi statutárnímu městu Přerov sdělilo, že ÚZSVM vede žádost 

statutárního města Přerova v patrnosti, s tím, že kroky směřující k realizaci převodu mohou být 

zahájeny teprve po uzavření nájemní smlouvy. 

  

Na jednání zástupců statutárního města Přerova a ÚZSVM, které se konalo dne 28.6.2016, bylo 

dohodnuto, že nájemní smlouva k pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov bude opětovně předložena 

statutárnímu městu Přerov k podpisu, s tím, že v nájemní smlouvě bude ošetřena i úhrada za 

bezesmluvní užívání pozemku v době od 1.1.2012 do 30.9.2016 ve výši 187.993,- Kč (pozn. 

předpokládalo se, že nájemní smlouva bude uzavřena od 1.10.2016). 

  

Poté, co ÚZSVM doručil dne 13.7.2016 statutárnímu městu Přerov k podpisu nájemní smlouvu na 

nájem pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, jejíž součástí byla dohoda o úhradě za užívání výše 

uvedeného pozemku ze strany statutárního města Přerova bez právního důvodu, přijala Rada města 

Přerova na své 52. schůzi konané dne 8.9.2016 usnesení č. 1925/52/7/2016, kterým schválila uzavření 

nájemní smlouvy mezi ČR – ÚZSVM jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako 

nájemcem na nájem pozemku p.č. 5152/2 v k.ú. Přerov na dobu určitou od 1.10.2016 do doby převodu 

předmětu nájmu do vlastnictví statutárního města Přerova, nejdéle však do 30.9.2024, za nájemné ve 

výši 40.176,- Kč/rok a uzavření dohody mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Přerov o úhradě 

částky v celkové výši 187.993,- Kč za užívání výše uvedeného pozemku ze strany statutárního městem 

Přerov bez právního důvodu v době od 1.1.2012 do 30.9.2016. 

  

Nájemní smlouva na nájem pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, jejíž součástí je dohoda o úhradě 

za užívání výše uvedeného pozemku ze strany statutárního města Přerova bez právního důvodu 

v době od 1.1.2012 do 30.9.2016, byla uzavřena mezi ČR – ÚZSVM jako pronajímatelem a 

statutárním městem Přerov jako nájemcem dne 27.9.2016, a to s účinností od 1.10.2016. Účelem 

nájmu je naložení s majetkem státu, který je nepotřebný k plnění funkcí státu, formou 

pronájmu tohoto majetku nájemci jako vlastníkovi budovy Čechova 43.   
Poté, co odbor správy majetku a komunálních služeb zaslal dne 24.1.2017 urgenci na ÚZSVM 

ohledně žádosti statutárního města Přerova ze dne 9.3.2017 o převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 

2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerova a zaslání 

sdělení, za jakých okolností by bylo možné převod realizovat, obrátil se ÚZSVM na odbor správy 

majetku a komunálních služeb dne 25.1.2017 s dotazem, zda zájem statutárního města Přerova o 

prodej pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov trvá, tak aby ÚZSVM mohl objednat aktuální 

znalecký posudek a zahájit tím kroky k realizaci prodej pozemků. 

  

Poté, co odbor správy majetku a komunálních služeb 30.1.2017 ÚZSVM sdělil, že zájem statutárního 

města Přerova o převod pozemků nadále trvá, doručil ÚZSVM odboru správy majetku a komunálních 

služeb dne 31.5.2017 návrh kupní smlouvy mezi ČR – ÚZSVM jako prodávajícím a statutárním 

městem Přerov jako prodávajícím na převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov za 

celkovou kupní cenu 2.600.000,- Kč, s tím, že součástí kupní smlouvy měl být závazek statutárního 

města Přerova uhradit ÚZSVM částku 1,181 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. 

Přerov o výměře 6,84 m2 (stání pro 6 ks kontejnerů pro tříděný odpad v majetku města) statutárním 

městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí právních účinků zápisu 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy. 

  

V této souvislosti dodáváme, že současně s návrhem kupní smlouvy zaslal ÚZSVM statutárnímu 



městu Přerov samostatnou výzvu k úhradě částky 2.283,- Kč za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v 

k.ú. Přerov o výměře 6,84 m2 (stání pro 6 ks kontejnerů pro tříděný odpad v majetku města) 

statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.1.2012 do 31.5.2017. Výši úhrady 

stanovil ÚZSVM z 5% ceny pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, s tím, že schválená denní sazba pro 

rok 2017 činí 1,181 Kč. 

  

Vzhledem k tomu, že se na pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov nacházelo rovněž stání pro 4 ks 

kontejnerů pro tříděný odpad, které byly ve vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 

s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále jako „TSMPr, 

s.r.o.“), vyzval ÚZSVM samostatnou výzvou TSMPr, s.r.o. k úhradě částky 1.523,- Kč za užívání 

části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 4,56 m2 (stání pro 4 ks kontejnerů pro tříděný 

odpad v majetku TSMPr, s.r.o.) touto společností v době od 1.1.2012 do 31.5.2017. 

  

S ohledem na skutečnost, že se TSMPr, s.r.o. staly vlastníkem odpadních nádob až na základě kupní 

smlouvy, která byla uzavřena mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a TSMPr, s.r.o. jako 

kupujícím dne 23.11.2015, s tím, že na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřely TSMPr, s.r.o. jako 

pronajímatel a statutární město Přerov jako nájemce dne 30.11.2015 jsou odpadní nádoby pronajaty 

statutárnímu městu Přerova, které jako nájemce mj. určilo, že 4 ks odpadních nádob bude umístěno na 

pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, požádal odbor správy majetku a komunálních služeb dne 

20.6.2017 ÚZSVM, aby výzva k úhradě částky 1.523,- Kč za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. 

Přerov o výměře 4,56 m2 (stání pro 4 ks kontejnerů pro tříděný odpad) v době od 1.1.2012 do 

31.5.2017 byla adresována statutárnímu městu Přerov a nikoli TSMPr, s.r.o.  

V návaznosti na výše uvedený požadavek odboru správy majetku a komunálních služeb vyzval 

ÚZSVM dne 29.6.2017 statutární město Přerov, aby uhradilo UZSVM za užívání části pozemku p.č. 

2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 11,4 m2 (stání pro 10 ks kontejnerů pro tříděný odpad) statutárním 

městem Přerov v době od 1.1.2012 do 31.5.2017 částku 3.806,- Kč (tj. 2.283,- Kč + 1.523,- Kč), s tím, 

že samostatné výzvy ÚZSVM adresované statutárnímu městu Přerov a TSMPr, s.r.o. k úhradě 

bezesmluvního užívání mají být považovány za bezpředmětné. 

  

Dne 13.7.2017 přijala Rada města Přerova na své 73. schůzi usnesení č. 2981/73/7/2017, kterým 

schválila zaplacení úhrady ÚZSVM ve výši 3.806,- Kč za užívání části pozemku p.č. 2152/1 o výměře 

11,4 m2 v k.ú. Přerov bez právního důvodu v době od 1.1.2012 do 31.5.2017 za stání kontejnerů na 

odpad na pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov. 

  

Následně dne 13.9.2017 doručil ÚZSVM odboru správy majetku a komunálních služeb k podpisu 

kupní smlouva mezi ČR – ÚZSVM jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako prodávajícím 

na převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov za celkovou kupní cenu 2.600.000,- Kč, s 

tím, že součástí kupní smlouvy má být závazek statutárního města Přerova uhradit ÚZSVM částku ve 

výši 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře 11,40 m2 

statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku nabytí právních 

účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. dle této kupní smlouvy. 

  

Dle sdělení ÚZSVM ze dne 18.9.2017 byla výše kupní ceny stanovena a schválena v rámci ÚZSVM, 

kdy znalecký posudek sloužil jako jeden z podkladů pro stanovení kupní ceny, s tím, že kupní cena je 

stanovena jako cena v místě a čase obvyklá v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (pozn. 

podle citovaného ustanovení se při úplatném převodu hmotné věci se sjedná cena nejméně ve výši, 

která je v daném místě a čase obvyklá, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak). 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb pro úplnost dodává, že v průběhu roku 2015 zpracoval 

strategický materiál „Koncepce nakládání a využití domovního majetku statutárního města Přerova“, v 

němž byl objekt Čechova 43 označen jako budova, která je určena jako rezerva k dalšímu využití, s 

tím, že odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil úplatný převod této budovy. 

  



Dne 26.1.2017 přijala Rada města Přerova na své 62. schůzi usnesení č. 2355/62/7/2017, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí soupis nepotřebného majetku statutárního 

města Přerova a schválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí, mj. budovy Čechova 43. 

Následně dne 20.2.2017 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. zasedání usnesení č. 

714/25/3/2017, kterým schválilo záměr úplatného převodu nemovitých věcí, mj. budovy Čechova 43. 

  

Dne 11.5.2017 přijala Rada města Přerova na své 69. schůzi usnesení č. 2724/69/7/2017, kterým 

schválila vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod budovy Čechova 43. Výběrové řízení bylo 

vyhlášeno dne 16.5.2017 s termínem uzávěrky nabídek do 19.6.2017, s tím, že vyhlašovací cena byla 

stanovena dle znaleckého posudku č. 1261/6/2017, který vyhotovil znalec Ing. Vratislav Dočkalík dne 

25.4.2017, na částku 9.720.000,- Kč.  

  

Pro úplnost dodáváme, že znaleckým posudkem č. 1261/6/2017, který vyhotovil znalec Ing. Vratislav 

Dočkalík dne 25.4.2017, byla stanovena cena budovy Čechova 43 v místě a čase obvyklá na částku 

9.720.000,-Kč a cena pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá na 

částku 3.661.200,- Kč (cena pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov činí 2.262.600,- Kč (tj. 1.800,- 

Kč/m2) a cena pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov činí 1.398.600,- Kč (tj. 1.800,- Kč/m2)). Celková 

cena souboru výše uvedených nemovitých věcí činí 13.381.200,- Kč, s tím, že po korekci byla celková 

cena souboru výše uvedených nemovitých věcí stanovena znaleckým posudkem č. 1261/6/2017, který 

vyhotovil znalec Ing. Vratislav Dočkalík dne 25.4.2017, na částku 12.043.000,- Kč.  

Vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení nepřihlásil žádný zájemce, přijala Komise pro záměry 

na svém zasedání dne 21.6.2017 usnesení č. UZKBZS/31/4/4/2017, kterým doporučila Radě města 

Přerova vyhlásit další kolo výběrového řízení za stejných podmínek.  

  

V návaznosti na výše uvedené přijala Rada města Přerova na své 76. schůzi konané dne konané dne 

7.9.2017 usnesení č. 3124/76/7/2017, kterým schválila vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod 

budovy Čechova 43. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 13.9.2017 s termínem uzávěrky nabídek do 

17.10.2017 s tím, že vyhlašovací cena byla stanovena dle znaleckého posudku č. 1261/6/2017, který 

vyhotovil znalec Ing. Vratislav Dočkalík dne 25.4.2017, na částku 9.720.000,- Kč.  

  

V rámci výběrového řízení na úplatný převod budovy Čechova 43 byla doručena pouze jedna nabídka, 

a to nabídka společnosti ZAALEX s.r.o., IČ 47666978, se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, s 

nabídkovou cenou 9.800.000,- Kč se záměrem využití nemovitosti ke generální rekonstrukci za 

účelem přestavby na bytové jednotky dispozic 1kk, 2kk, 2+1 s následným prodejem do osobního 

vlastnictví a vybudování cca 40 parkovacích míst. 

  

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost přijala Komise pro záměry na svém 35. jednání konaném 

dne 18.10.2017 usnesení č. UZKBZS/35/4/4/2017, kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření kupní smlouvy na prodej budovy Čechova 43 mezi 

statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společností ZAALEX s.r.o. jako kupujícím za kupní 

cenu 9.800.000,- Kč. 

  

Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 


