
 

 

Příloha č. 2 
Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova 

 
Předmět kontroly: Kontrola usnesení 36. ZM č. 1054/36/3/2018 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.  
 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje uzavření dohody o  ukončení smlouvy o smlouvě budoucí  darovací č. MMPr-
SML/3141/2016 uzavřené dne 07.10.2016 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 07.10.2016  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: 30.03.2018 

 
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. 

 
 
Kontrolu provedli: Ing. Miloslav Skládal, Bc. Eva Mádrová 
 
 
Termín provedení kontroly: 12.3.2018 – 4.5.2018 
 
Kontrolní zjištění: 
Na základě požadavku kontrolní výboru předložili zástupci Magistrátu města Přerova potřebné 
doklady: 
- Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. MMPr/SML/0504/2018 ze dne 

29.3.2018 
- Smlouvu o budoucí darovací smlouvě č. MMPr/SML/0503/2018 ze dne 29.3.2018 
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 7.10.2016 
 
Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. MMPr/SML/0504/2018 ze dne 29.3.2018 
je uzavřena mezi Realsant Real a.s. jako budoucím dárcem, Statutárním městem Přerov jako 
budoucím obdarovaným a REALSANT s.r.o. jako investorem. Smlouvu za Statutární město Přerov 
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podepsal Pavel Košutek. Bylo tedy dodrženo usnesení Zastupitelstva města Přerov č. 1054/36/3/2018 
v bodě č. 1. 
 
Smlouva o budoucí darovací smlouvě č. MMPr/SML/0503/2018 ze dne 29.3.2018 byla uzavřena 
mezi THEIAEPSILON s.r.o. jako budoucím dárcem a Statutárním městem Přerov jako budoucím 
obdarovaným. Ve smlouvě však není uvedena třetí strana, kterou měla být podle usnesení 
Zastupitelstva města Přerov společnost REALSANT s.r.o. jako investor. V této věci tedy nebylo 
dodrženo usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1054/36/3/2018 v bodě č. 2. Smlouvu za Statutární 
město Přerov podepsal Pavel Košutek. Kontrolní výbor požádal Magistrát města Přerova 
o vysvětlení této situace a Magistrát města Přerova dodal Dohodu o převodu práv a povinností ze 
stavebních povolení mezi Realsant s.r.o. a THEIAEPSILON s.r.o. ze dne 15.2.2017, podle kterého 
se pro stavbu stal investorem THEIAEPSILON s.r.o. Z toho vyplývá, že Smlouva o budoucí 
darovací smlouvě č. MMPr/SML/0503/2018 ze dne 29.3.2018 byla uzavřena správně. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 7.10.2016 je uzavřen mezi 
REALSANT s.r.o jako budoucím dárcem a Statutárním městem Přerov jako budoucím 
obdarovaným. Smlouvu za Statutární město Přerov podepsal Pavel Košutek. Bylo tedy dodrženo 
usnesení Zastupitelstva města Přerov č. 1054/36/3/2018 v bodě č. 3. 
 
 
 
Závěr: 
Podle předložených dokladů vyhodnotil Kontrolní výbor, že při kontrole plnění usnesení 36. ZM 
č. 1054/36/3/2018 nebylo nalezeno žádné pochybení. 
 
 
 
V Přerově dne 10. 5. 2018 
 
 
 
…………………………………. 
Ing. Miloslav Skládal  
 
 
 
…………………………………. 
  Bc. Eva Mádrová  

 
 
 
 

Vyjádření vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova: 
 
Souhlasím. 
 
 
 
 
………………………….. 
Ing. Miloslav Dohnal 
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