
Pořadové číslo:  40/3.2.1. 

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 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1, za kupní cenu ve 

výši 1.493.910,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými 

v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty. Na prodej pozemku p.č. 

6505/36 v k.ú. Přerov bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi statutárním 

městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společnosti Panattoni Czech Republic Development 

s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena na základě 

výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy, kterou bude budoucí kupující povinen zaslat 

budoucímu prodávajícímu ve lhůtě 1 měsíce poté, co bude provedena právní, technická a 

enviromentální prověrka pozemku se závěrem, že projekt výrobní a distribuční haly, včetně 

veškerého napojení na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci, je na pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. 

Přerov proveditelný, příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí o umístění výrobní a distribuční 

haly na pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov a toto územní rozhodnutí nabyde právní moci a budoucí 

kupující jako budoucí pronajímatel a třetí osoba jako budoucí nájemce uzavřou smlouvu o budoucí 

smlouvě nájemní na užívání komerčních prostor ve výrobní a distribuční hale na pozemku p.č. 

6505/36 v k.ú. Přerov. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude sjednání práva budoucího 

kupujícího postoupit smlouvu a práva a povinností z ní vyplývající na třetí osobu. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

S ohledem na časovou tíseň bylo schválení záměru statutárního města Přerova – úplatného převodu 

p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov projednáváno koordinanční skupinou na dálku (tj. zasláním žádosti 

jednotlivým členům koordinanční skupiny k vyjádření), s tím, že jednotliví členové koordinanční 

skupiny vyslovili s výše uvedeným záměrem svůj souhlas.  

 

Komise pro záměry: 

Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech a pro hospodaření s obecními byty na 

svém 35. zasedání konaném dne 18.10.2017 přijala usnesení č. UZKBZS/35/3/2/2017, kterým 

doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatného převodu p.č. 

6505/36 v k.ú. Přerov.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 80. schůzi konané dne 2.11.2017 usnesení č. 3285/80/7/2017, 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. 

Přerov. Občanská veřejnost byla se záměrem statutárního města Přerova seznámena jeho zveřejněním 

na úřední desce obce ve dnech 6.11. – 22.11.2017. 

Rada města Přerova přijala na své 93. schůzi konané dne 31.5.2018 usnesení č. 3887/93/7/2018, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v 

k.ú. Přerov dle bodu 1. návrhu na usnesení a současně schválila dohodu o skončení nájmu pozemku 

p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov, založeného mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností Moravská zemědělská, akciová společnost, IČ 27703096, se sídlem Grymovská 268, 

Prosenice, jako nájemcem nájemní smlouvou ze dne 13.7.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

23.3.2017, na jejímž základě zanikne nájem dohodou smluvních stran ke dni 30.9.2018. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

Vzhledem k tomu, že statutární město Přerov bude nuceno odvést případné DPH za převod pozemku 

p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov v době, kdy ještě nebude mít na svém účtu kupní cenu navýšenou o 

případné DPH za převod tohoto pozemku (kupní cena navýšená o případné DPH bude statutárnímu 

městu Přerov vyplacena z advokátní úschovy až po provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch 

kupujícího do katastru nemovitostí), je třeba schválit v orgánech obce rovněž rozpočtové opatření na 

zajištění finančních prostředků na úhradu případné DPH ke kupní ceně za převod pozemku p.č. 

6505/36 v k.ú. Přerov. 

 

Odbor ekonomiky: 

Součástí návrhu Rozpočtové opatření č. 12, který bude předložen orgánům města ke schválení, je, 

mimo jiné, i posílení zdrojů na úhradu DPH, která souvisí s kupní cenou pozemků, převáděných do 

vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s. r. o. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 v k.ú. 

Přerov, který se nachází po levé straně pozemní komunikace III/1857, která spojuje místní části 

Přerov II-Předmostí a Přerov V-Dluhonice, v lokalitě zvané Rybníky. 

  

Pozemek p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov je předmětem nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou, 



kterou uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Moravská zemědělská, akciová 

společnost, IČ 47674750, se sídlem Prosenice 268, 751 21 Prosenice, která byla následně sloučena se 

společností GRANARO, s.r.o. a má v současné době firmu Moravská zemědělská, akciová společnost, 

IČ 27703096, se sídlem Prosenice 268, 751 21 Prosenice, jako nájemce dne 13.7.2004, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 23.3.2017. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 

rok, přičemž výpověď lze učinit k 1.10. běžného roku. Nájemné je sjednáno ve výši 1.324,- Kč/ha/rok, 

tj. 400,- Kč/rok.  

  

Dne 29.9.2017 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost společnosti Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 22/859, Praha 1 (dále jako „Panattoni“), o 

úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví Panattoni za podmínek obdobných těm, které jsou již obsaženy ve smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní, která byla uzavřena mezi statutárním městem Přerov a Panattoni dne 22.12.2016 na 

převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov. Panattoni svoji žádosti odůvodnila svým záměrem rozšířit 

projekt výstavby průmyslové zóny.  

  

V návaznosti na výše uvedené uvádíme, že v souvislosti s plánovaným projektem výstavby výrobní a 

distribuční haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci (viz příloha 

– předpokládané schéma umístění projektu) uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající 

a Panattoni jako budoucí kupující dne 22.12.2016 smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na jejímž 

základě se statutární město Přerov zavázalo úplatně převést do vlastnictví Panattoni pozemek p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2 v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč (tj. 

495,- Kč/m2), která bude navýšena o daň z přidané hodnoty. Kupní smlouva bude uzavřena na 

základě výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy, kterou bude budoucí kupující povinen 

zaslat budoucímu prodávajícímu ve lhůtě 1 měsíce poté, co bude provedena právní, technická a 

enviromentální prověrka pozemku se závěrem, že projekt je na pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov 

proveditelný, příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí o umístění výrobní a distribuční haly na 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov a toto územní rozhodnutí nabyde právní moci a budoucí kupující 

jako budoucí pronajímatel a třetí osoba jako budoucí nájemce uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě 

nájemní na užívání komerčních prostor ve výrobní a distribuční hale na pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. 

Přerov. Budoucí kupující je oprávněn vzdát se splnění kterékoli z výše uvedených podmínek s tím, že 

doručením prohlášení budoucího kupujícího o vzdání se splnění podmínky budoucímu prodávajícímu 

se tato podmínka považuje za splněnou.  

  

Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 22.12.2016 je ujednání spočívající v právu 

budoucího kupujícího postoupit smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, která 

bude případně založena v rámci skupiny Panattoni Europe pro realizaci celého projektu. Podle 

původního návrhu smlouvy, který zpracovalo Panattoni, mělo být součástí smlouvy ujednání 

spočívající v právu budoucího kupujícího postoupit smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající na 

třetí osobu. Se záměrem předejít tomu, aby budoucí kupující převedl smlouvu resp. práva a povinnosti 

ze smlouvy na osobu, která by byla z pohledu statutárního města Přerov nedůvěryhodná a která by pro 

statutární město Přerov nepředstavovala dostatečnou záruku úspěšné realizace projektu, bylo 

předmětné ustanovení upraveno na základě požadavku odboru správy majetku a komunálních služeb 

tak, že budoucí kupující bude oprávněn postoupit smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající pouze 

na třetí osobu, která bude případně založena v rámci skupiny Panattoni Europe pro realizaci celého 

projektu. 

  

Pro úplnost dodáváme, že uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 22.12.2016 bylo 

projednáno v orgánech obce tak, že Rada města Přerova přijala na své 59. schůzi konané dne 

8.12.2016 usnesení č. 2224/59/7/2016, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví Panattoni, s tím, že na prodej pozemku bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve 

smlouva o smlouvě budoucí kupní, a následně Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 23. 

zasedání konaném dne 12.12.2016 usnesení č. 660/23/3/2016, kterým schválilo úplatný převod 



pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Panattoni, s 

tím, že na prodej pozemku bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva o smlouvě 

budoucí kupní.  

  

Znaleckým posudkem č. 6078-120/2017, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas dne 27.11.2017, 

byla stanovena cena pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá na 1.358.000,- Kč (tj. 

450,- Kč/m2). 

  

Vzhledem k tomu, že znaleckým posudkem č. 5891-36/2016, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas 

dne 17.5.2016, byla stanovena cena pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá na 

17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která byla posléze sjednána statutárním městem Přerov a Panattoni 

ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 22.12.2016 jako kupní cena za úplatný převod pozemku 

p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov, požádal odbor správy majetku a komunálních služeb dne 27.11.2017 

Panattoni o zaslání sdělení, zda je Panattoni ochotna sjednat kupní cenu za převod pozemku p.č. 

6505/36 v k.ú. Přerov ve výši 1.493.910,- Kč (tj. 495,- Kč/m2). Následně dne 1.12.2017 Panattoni ve 

své odpovědi odboru správy majetku a komunálních služeb sdělilo, že s jeho návrhem na stanovení 

výše kupní ceny souhlasí.  

  

Na prodej pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

kupní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a Panattoni jako budoucím 

kupujícím ve znění dle přílohy č. 2. Kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího 

kupujícího k uzavření kupní smlouvy, kterou bude budoucí kupující povinen zaslat budoucímu 

prodávajícímu ve lhůtě 1 měsíce poté, co budou splněny následující podmínky: 

  

1. provedena právní, technická a enviromentální prověrka pozemku se závěrem, že projekt výrobní a 

distribuční haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci, je na 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov proveditelný,  

  

2. příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí o umístění výrobní a distribuční haly na pozemku 

p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov a toto územní rozhodnutí nabyde právní moci, 

  

3. budoucí kupující jako budoucí pronajímatel a třetí osoba jako budoucí nájemce uzavřou smlouvu o 

budoucí smlouvě nájemní na užívání komerčních prostor ve výrobní a distribuční hale na pozemku 

p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov. 

Stejně jako v případě původního návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod pozemku p.č. 

6505/42 v k.ú. Přerov bylo součástí původního návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod 

pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov, který zpracovalo Panattoni, ujednání spočívající v právu 

budoucího kupujícího postoupit smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu. 

Vzhledem k tomu, že smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 

6505/42 v k.ú. Přerov obsahuje ustanovení, na jehož základě bude Panattoni oprávněno postoupit 

smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, která nebude patřit do skupiny Panattoni 

Europe, pouze se souhlasem statutárního města Přerova, které představuje dle odboru správy majetku 

a komunálních služeb dostatečnou záruku toho, že za stávajícího stavu nebude smlouva postoupena na 

osobu, která by byla pro statutární město Přerov nedůvěryhodná, a dále s ohledem na skutečnost, v jak 

pokročilé fázi se realizace celého projektu v současné době nachází, nemá odbor správy majetku a 

komunálních služeb zásadní námitky k požadavku Panattoni, aby součástí smlouvy o smlouvě budoucí 

bylo ujednání, že budoucí kupující je oprávněn postoupit smlouvu, jakož i veškerá práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu. Pro úplnost dodáváme, že dle sdělení Panattoni má být 

touto třetí osobou případný klient, pro kterého bude plánovaný projekt výstavby výrobní a distribuční 

haly realizován.  

  

Poté, co budoucí kupující vyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, bude orgánům 

obce předložena ke schválení smlouva o úschově mezi statutárním městem jako příjemcem, budoucím 

kupujícím jako složitelem a advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, IČ 26454807, se sídlem 



Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako správcem. Předmětem smlouvy o úschově 

bude složení kupní ceny na svěřenecký účet vedený u správce a vyplacení kupní ceny prodávajícímu 

poté, co bude předmět převodu převeden do vlastnictví kupujícího. Kupní smlouva přitom bude 

uzavřena až poté, co kupující složí kupní cenu na svěřenecký účet vedený u správce. 

  

Jelikož Panattoni vzneslo požadavek, aby převáděný pozemek p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov nebyl zatížen 

žádnými právy třetích osob, bylo se společností Moravská zemědělská, akciová společnost dohodnuto, 

že nájemní vztah, který byl založen mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a výše 

uvedenou společností jako nájemcem nájemní smlouvou ze dne 13.7.2004, ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23.3.2017, bude ukončen dohodou smluvních stran k 30.9.2018, s tím, že společnost Moravská 

zemědělská, akciová společnost nebude požadovat po statutárním městu Přerov žádnou finanční 

kompenzaci za předčasné ukončení nájmu.  

  

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost přijala Rada města Přerova na své 93. schůzi konané dne 

31.5.2018 usnesení č. 3887/93/7/2018, kterým v bodě 3. schválila dohodu o skončení nájmu pozemku 

p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov, založeného mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností Moravská zemědělská, akciová společnost, jako nájemcem nájemní smlouvou ze dne 

13.7.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2017, na jejímž základě zanikne nájem dohodou 

smluvních stran ke dni 30.9.2018. Do dne vyhotovení této předlohy nebyla dohoda o skončení nájmu 

ještě uzavřena.  

S ohledem na skutečnost, že kupní cena navýšená o případné DPH bude před podpisem kupní smlouvy 

složena do advokátní úschovy na vázaný účet advokáta a vyplacena statutárnímu městu Přerov až po 

provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí, bude nutné, aby 

statutární město Přerov v takovém případě vystavilo k okamžiku uložení finančních prostředků do 

advokátní úschovy daňový doklad o přijaté úplatě předem a rovněž uhradilo případné DPH ze složené 

kupní ceny. Vzhledem k tomu, že statutární město Přerov bude nuceno odvést případné DPH za 

převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov v době, kdy ještě nebude mít na svém účtu kupní cenu 

navýšenou o případné DPH za převod tohoto pozemku (jak již bylo uvedeno výše, kupní cena 

navýšená o případné DPH bude statutárnímu městu Přerov vyplacena z advokátní úschovy až po 

provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí), je třeba schválit 

v orgánech obce rovněž rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků na úhradu případné 

DPH ke kupní ceně za převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov. Příslušné rozpočtové opatření bude 

orgánům obce předloženo ke schválení v rámci samostatné předlohy, kterou připraví odbor 

ekonomiky. 

  

Předmětem předlohy je schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím prodávajícím a společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 

jako budoucím kupujícím k pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov.  

 

 


