
Pořadové číslo:  38/3.1.4. 

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 13.04.2018 

Návrh pro 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 4. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 

3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – 

prodloužení lhůty provedení stavby. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodloužení lhůty provést stavbu nejpozději do 5 let , 

tj.do 31.12.2019, ode dne podpisu smlouvy č. MMPr/SML/1065/2014 o zřízení práva stavby k 

pozemkům p.č. 3343/1 trvalý travní porost, p.č. 3344/3 ost. plocha, p.č. 3344/4 vodní plocha, p.č. 

3345/2 ost. plocha, p.č. 3345/14 ost. plocha, p.č. 3345/16 trvalý travní porost, vše v k.ú. Přerov, která 

byla uzavřena dne 22.10.2014 mezi Statuárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků a TK 

Precheza Přerov o.s. se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov, IČ 22826611, jako stavebníkem. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit záměr. Nejedná se    o vědomé 

porušení smlouvy vzhledem k časovému posunu poskytnutých dotací na stavbu od Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, které nemohlo TK Precheza Přerov o.s,  nijak ovlivnit. 

 

Koordinační skupina 

V koordinační skupině nebylo projednáno – jedná se prodloužení termínu dokončení stavby, případně 

odstoupení od smlouvy, což je v kompetenci Zastupitelstva města Přerova. 

 

Komise pro záměry 

V komisi pro záměry nebylo projednáno – jedná so prodloužení termínu dokončení stavby, případně 

odstoupení od smlouvy, což je v kompetenci Zastupitelstva města Přerova. 

 



Rada města Přerova 

Radě města Přerova dne 5.4.2018 byly předloženy následující varianty: 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  

 

VARIANTA I 

 

1. schválit odstoupení od Smlouvy o zřízení práva stavby MMPr/SML/1065/2014 uzavřené dne 

22.10.2014 mezi Statuárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků a TK Precheza Přerov o.s. se 

sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov, IČ 22826611, jako stavebníkem 

 

2. neschválit záměr statutárního města Přerova - prodloužení lhůty provést stavbu  nejpozději do 5 

let ode dne podpisu smlouvy č. MMPr/SML/1065/2014 o zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 

3343/1 trvalý travní porost, p.č. 3344/3 ost. plocha, p.č. 3344/4 vodní plocha, p.č. 3345/2 ost. plocha, 

p.č. 3345/14 ost. plocha, p.č. 3345/16 trvalý travní porost,  vše v k.ú. Přerov,  která byla uzavřena dne 

22.10.2014 mezi Statuárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků a TK Precheza Přerov o.s. se 

sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov, IČ 22826611jako stavebníkem. 

 

  

VARIANTA II 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - prodloužení lhůty provést stavbu  nejpozději do 5 let ode 

dne podpisu smlouvy č. MMPr/SML/1065/2014 o zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1 trvalý 

travní porost, p.č. 3344/3 ost. plocha, p.č. 3344/4 vodní plocha, p.č. 3345/2 ost. plocha, p.č. 3345/14 

ost. plocha, p.č. 3345/16 trvalý travní porost,  vše v k.ú. Přerov,  která byla uzavřena dne 22.10.2014 

mezi Statuárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků a TK Precheza Přerov o.s. se sídlem 

Kosmákova 3364/55, Přerov, IČ 22826611, jako stavebníkem. 

 

Rada města Přerova  po projednání podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  záměr  

statutárního města Přerova dle VARIANTY II– viz. návrh usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě usnesení z 25. Zastupitelstva města Přerova č. 1152/25/3/2014 ze dne 15.9.2014 byla 

uzavřena dne 22.10.2014 Smlouva o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014 mezi Statuárním 

městem Přerov jako vlastníkem pozemků a TK Precheza Přerov o.s. se sídlem Kosmákova 3364/55, 

Přerov, IČ 2282661 jako stavebníkem. Jedná se o stavbu tenisové haly ve stávajícím tenisovém areálu 

na pozemcích uvedených v návrhu usnesení. Výstavba tenisové je financována především z prostředků 

získaných z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a bude sloužit pro 

výuku mládeže a hráčů v amatérském, jakož i závodním tenisu.  

  

TK Precheza Přerov o.s., porušila podmínky výše uvedené smlouvy a to článku V., odst. 1. v tom, že 

stavba nebyla dokončena do 3 let ode dne podpisu smlouvy a vlastník pozemků nebyl informován o 

tom, že dojde k posunu termínu dokončení stavby. 

  

Dále byly porušeny podmínky smlouvy a to článku X. odst. 1, kdy nebylo započato s prováděním 

stavby do 2 let ode dne podpisu smlouvy a statutární město Přerov je oprávněno od této smlouvy 

odstoupit.  

  

Na jednání se zástupci TK Precheza dne 12.3.2018 bylo toto porušení smlouvy zdůvodněno tím, že 

TK Precheza neobdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotace v termínu tak, aby 



mohly být splněny podmínky vyplývající s uzavřené smlouvy. Stavba tak byla zahájena až po 

obdržení dotace a její I. etapa bude dokončena do konce roku 2018. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

majetkoprávního vztahu k pozemkům v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova v 

ul. U rybníka a U tenisu, které jsou dotčeny stavbou tenisové haly.  

 

 


