
Pořadové číslo:  39/3.2.2. 

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 10.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu 

administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2,  p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedené v bodu 3 návrhu 

na usnesení. 

 

2. schvaluje úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-

Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku 

p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, část pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., 

manipulační plocha označená v geometrickém plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako 

pozemek p.č. 2294/6 ost.pl, manipulační plocha o výměře 1.132 m2 a pozemku p.č. 2294/7 

ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) mezi 

statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem 

Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 0647406, jako kupujícím za kupní cenu ve výši 

15.860.357,-Kč, v případě, že bude převod podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena 

navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov, 

jako budoucím prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Nádražní 1640, 252 

63 Roztoky, IČ 0647406, jako budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy.  

  

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této 

písemné výzvy, která bude zaslána do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení 



vydaného příslušným stavebním úřadem k provedení stavebních úprav budovy, nejpozději do 

tří let ode dne účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch oprávněného ze služebnosti k 

tíži pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 

(Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, spočívající v právu oprávněného ze 

služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě pro administrativu č.p. 1117 metropolitní síť včetně 

přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému 

ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby pro administrativu č.p. 1117 

za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a 

případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě. 

  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Nádražní 

1640, 252 63 Roztoky, IČ 0647406, jako budoucím povinným ze služebnosti, ve znění dle 

přílohy. 

  

Služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu určitou do 16.10.2021. 

 

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

2 a 3 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 19.02.2018 usnesením č. 1052/36/3/2018 schválilo 

záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Chemoprojekt z vlastnictví StMPr za účelem poskytování 

registrované sociální služby Domovy se zvláštním režimem. 

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 21.2. do 9.3.2018. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Statutární město Přerov prostřednictvím své příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p. 

o. provozuje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, jehož celková kapacita je 82 lůžek. 

Jedná se o jediného poskytovatele dané služby v Přerově, který eviduje velký počet žádostí o umístění. 

Vzhledem k vysoké poptávce o umístění do Domova pro seniory v Přerově se statutární město Přerov 

v současné době intenzivně zabývá navýšením kapacity domova pro seniory, a to prostřednictvím 

záměru dostavby pavilonu G stávajícího domova, kde by se navýšila kapacita o 72 lůžek + 4 lůžka pro 

odlehčovací službu. Další možností navýšení kapacity je spolupráce s jiným poskytovatelem, který 

bude schopen zajistit profesionální poskytování předmětné pobytové sociální služby. Subjekt, který 

má zájem v budově Chemoprojektu poskytovat pobytovou službu, se zaměřuje na specifickou cílovou 

skupinu – osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Počet nemocných demencemi a 

zájemců o umístění v pobytovém zařízení má s ohledem na demografické stárnutí populace a stále 

nedostatečnou podporu pečujících osob ze strany státu vzrůstající tendenci. Počet zařízení tohoto typu 

je neustále nedostatek. Finanční náklady na provoz pobytové služby nejsou zanedbatelné. Zajištění 

provozu služby jiným poskytovatelem finančně nezatíží rozpočet města a zároveň bude naplněno 

opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území města Přerova, resp. Akčního plánu 

– Podpora záměru vzniku nového zařízení pro poskytování služby domov se zvláštním režimem.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.5.2018 podala návrh ZM schválit úplatný převod nemovitostí 

Chemoprojekt z vlastnictví StMPr dle návrhů na usnesení.  



Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 usnesením č. 3592/85/7/2018:  

1. zrušila své usnesení č. 2653/68/8/2017 ze dne 27.4.2017, kterým schválila vyhlášení výběrového 

řízení na úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemků p.č. 2294/2 zast. 

pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o výměře 1.247 m2, p.č. 

2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) z vlastnictví 

statutárního města Přerov za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

  

2. uložila odboru správy majetku a komunálních služeb vrátit účastníkovi výběrového řízení - 

společnosti DA Corporation s.r.o, se sídlem Praha 5, Náměstí 14. října 1307/2, IČ 01922831, 

účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč. 

  

3. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov - úplatný 

převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o 

výměře 1.425 m2, části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o výměře cca 1000 m2, 

pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

z vlastnictví statutárního města Přerov za účelem poskytování registrované sociální služby Domovy se 

zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob, které mají chronické duševní onemocnění, osob se 

stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob 

vyžadujících vysokou míru podpory či osob zcela odkázaných na pomoc jiné osoby. 

  

  

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 19.2.2018 usnesením č. 1052/36/3/2018 schválilo 

záměr statutárního města Přerov - úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, 

pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., 

manipulační plocha o výměře cca 1000 m2, pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 

1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) z vlastnictví statutárního města Přerov za účelem 

poskytování registrované sociální služby Domovy se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob, které 

mají chronické duševní onemocnění, osob se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob vyžadujících vysokou míru podpory či osob zcela 

odkázaných na pomoc jiné osoby. 

  

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 21.2. do 9.3.2018. 

  

Po proběhlých jednáních ve věci uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byly dojednány návrhy 

smluv, které jsou přílohou předlohy.  

  

  

Nemovitosti Chemoprojekt - objekt administrativy č.p. 1117, příslušný k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek p.č. 2294/2 zast. 

pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, část pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha označené v 

geometrickém plánu č. 6691-24/2018 jako pozemek p.č. 2294/6 ost.pl., manipulační plocha o výměře 

1.132 m2 a pozemek p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 budou odprodány do 

vlastnictví společnosti DA Trávník s.r.o., se sídlem Roztoky, Nádražní 1640, IČ 06474063 za účelem 



poskytování registrované pobytové sociální služby - domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a k výkonu činností a poskytování služeb 

souvisejících s pokytováním registrované sociální služby, za něž se zejména považují: 

a) činnosti a služby zajišťující pomoc a podporu uživatelům Registrované sociální služby za účelem 

jejich sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, či jejich rodinným příslušníkům, byť 

by k těmto činnostem bylo zapotřebí veřejnoprávního povolení (např. kadeřnictví, pedikúra, manikúra, 

knihovnická činnost, ordinace poskytovatelů zdravotních služeb, hostinská činnost apod.), 

  

b) činnosti a služby zajišťující či zvyšující komfort pro zaměstnance poskytovatele sociální služby či 

jejich rodinné příslušníky, byť by k těmto činnostem či službám bylo zapotřebí veřejnoprávního 

povolení (např. ubytovací činnost, školící zařízení, dětská skupina či školka, hostinská činnost apod.) 

  

Kupní cena výše uvedených nemovitostí bude činit 15.860.357,-Kč. V případě, že převod bude 

podléhat dani z přidané hodnoty, bude ke kupní ceně připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě 

daně.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti.  

  

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti - viz příloha č. 1 bude uzavřena na základě písemné 

výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této 

písemné výzvy, která bude zaslána do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení 

vydaného příslušným stavebním úřadem k provedení stavebních úprav budovy, nejpozději do tří let 

ode dne účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

  

Součástí kupní smlouvy je zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch oprávněného ze 

služebnosti (StMPr) k tíži pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba pro 

administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, spočívající v právu 

oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), 

příslušné k části obce Přerov I-Město, metropolitní síť včetně přípojného bodu metropolitní sítě a v 

povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným 

třetím osobám přístup do stavby pro administrativu č. p. 1117 (Trávník 30), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě 

a případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě, a to za podmínek stanovených v příloze. 

  

Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu určitou do 16.10.2021.  

  

Ve smluvní dokumentaci je ujednána řada recipročních smluvních pokut a důvodů odstoupení od 

smlouvy, kterými statutární město Přerov chrání své zájmy a budoucí kupující svou investici. Výše 

smluvních pokut byla sjednána adekvátně k hodnotě předmětu převodu a druhu porušení smluvní 

povinnosti (čl.III, čl. V., čl. VI. smlouvy o budoucí smlouvě). 

  

Upozorňujeme, že smluvní pokuty pro město vyplývají jen při porušení smluvních povinností městem. 

  

Před podpisem kupní smlouvy budou všechny smluvní vztahy uzavřené na prostory nebo služby v 

budově Chemoprojekt ukončeny.  

  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod nemovitostí Chemoprojekt z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti DA Trávník s.r.o. za účelem využití pro 

zřízení a provozování Domova se zvláštním režimem - onemocnění Alzheimerovou demencí.  

 

 


