
Pořadové číslo:  36/3.3.1. 

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 8.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný převod 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105   

a p.č. 5290/72  oba v k.ú.  Přerov. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. MMPr-

SML/3141/2016 uzavřené dne 7.10.2016 mezi Realsant Real a.s., se sídlem Brněnská 38, 591 

01 Žďár na Sázavou, IČ 27757803 jako budoucím dárcem, statutárním městem Přerov jako 

budoucím obdarovaným a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 

Sázavou, IČ 25343246 jako investorem, ve znění přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - částí pozemků p.č. 5290/105 o výměře cca 

353 m2 a p.č. 5290/72 o výměře cca 97 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví THEIAEPSILON 

s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, IČ 04541570 do vlastnictví statutárního 

města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi 

THEIAEPSILON s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, IČ 04541570 jako 

budoucím dárcem, statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a REALSANT 

s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246 jako investorem. 

Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, 

kterým bude povoleno užívání stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“, ve 

znění přílohy č. 2. 

 

3. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. MMPr-

SML/3133/2016 uzavřené dne 7.10.2016 mezi REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 

591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246 jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov 

jako budoucím obdarovaným. Dodatkem se předmět budoucí převodu rozšiřuje o část 

pozemku p.č. 5290/117 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 3. 

 



 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.3.2018 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 

1-3 návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit majetkové dispozice dle návrhu 

usnesení.   

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na jednání dne 1.7.2016 bez připomínek. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry  projednala  žádost dne  29.11.2017 a doporučila Radě města Přerova  podat návrh 

Zastupitelstvu schválit  majetkové dispozice dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své  84. schůzi dne 26.1.2018 podala  Zastupitelstvu města Přerova návrh  

schválit majetkové dispozice dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nacházejí v ul. Želatovská v Přerově v areálu bývalých 

kasáren. Společnost REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou zde 

realizuje investiční záměr stavbu „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“, kdy územní 

rozhodnutí na tuto stavby bylo vydáno Magistrátem města Přerova - Odborem stavebního úřadu a 

životního prostředí dne 8.6.2016 územní rozhodnutí č. 48/2016. 

Statutární město Přerov uzavřelo dne 7.10.2016 s původním vlastníkem pozemků společností AVEZO 

Plus a.s. a společností REALSANT s.r.o. jako investorem stavby smlouvu o budoucí darovací smlouvě 

č. MMPr-SML/3141/2016. Dále statutární město Přerov uzavřelo dne 7.10.2016 se společností 

REALSANT s.r.o. smlouvu o budoucí darovací smlouvě č. MMPr-SML/3133/2016. Předmětem obou 

smluv je závazek budoucího převodu pozemků s účelovou komunikací a chodníky, které budou 

vybudované v rámci stavby Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov. 

  

REALSANT s.r.o. dopisem ze dne 7.11.2017 informoval statutární město Přerov o změnách ve 

vlastnictví pozemků a investorů a předložil dohody o převodu práv a povinností ze stavebního 

povolení mezi společnostmi REALSANT s.r.o. a THEIAEPSILON s.r.o. se sídlem Brněnská 126/38, 

Žďár nad Sázavou, IČ 04541570. 

Společnost AVEZO Plus a.s. již není vlastníkem pozemků v areálu kasáren, pozemky a stavby 

související s Hypermarketem přešly do vlastnictví společnosti KAUFLAND Česká republika v.o.s., 

pozemky a stavby na nich související s Nákupní galerií přešly do vlastnictví společnosti 

THEIAEPSILON s.r.o. Pozemky a stavby jako vyvolané investice, které se budou předávat třetím 

stranám, zůstanou ve vlastnictví stávajícího investora společnosti REALSANT s.r.o. 

Není možno naplnit původní uzavřenou smlouvu č. MMPr-SML/3141/2016, protože původní vlastník 

pozemků AVEZO Plus a.s., již není vlastníkem předmětných pozemků a z tohoto důvodu je v bodě 1. 

návrhu usnesení předkládán návrh na zrušení této smlouvy dohodou. V měsíci prosinci 2017 se 



společnost AVEZO Plus a.s., - původní smluvní strana přejmenovala na společnost Realsant Real a.s., 

se stejným sídlem a IČ jako původní smluvní strana AVEZO Plus a.s. Smlouva bude tedy zrušena s 

Realsant Real a.s. 

V bodě 2. návrhu usnesení je předkládán návrh bezúplatného převodu pozemků, které byly předmětem 

rušené smlouvy č. MMPr-SML/3141/2016 a uzavření budoucí darovací smlouvy s novým vlastníkem 

pozemků společností THEIAEPSILON s.r.o., ve stejném rozsahu, mimo části pozemku p.č. 5290/117 

o výměře cca 6 m2, jehož vlastníkem se stala společnost REALSANT s.r.o. (Jedná se o převod částí 

pozemků pod účelovou komunikací a veřejnou pěší komunikací.). O tento pozemek se rozšíří předmět 

budoucí darovací smlouvy MMPr-SML/3133/2016 a to formou uzavření dodatku č. 1 dle bodu 3. 

návrhu usnesení. 

  

Dle výpisu z katastru nemovitostí vázne na pozemcích p.č. 5290/72, p.č. 5290/105 ve vlastnictví 

THEIAEPSILON s.r.o., zástavní právo pro Českou spořitelnu na základě smlouvy o zřízení 

zástavního práva ze dne 1.11.2017, zápis proveden dne 29.11.2017. Podmínkou pro uzavření 

darovací smlouvy bude provedení výmazu zástavního práva na části výše uvedených pozemků, 

které mají být předmětem darovací smlouvy mezi a THEIAEPSILON s.r.o. se sídlem Brněnská 

126/38, Žďár nad Sázavou, IČ 04541570 jako dárcem a statutárním městem Přerov jako 

obdarovaným. 

  

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je zajištění 

majetkoprávního vypořádání připravované investiční akce – stavby „Obchodní a nákupní 

centrum Kasárna Přerov“ v ul. Želatovská.  

 

 


