
Pořadové číslo:  41/3.2.2. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – budovy občanské 

vybavenosti č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2 v 

k.ú. Přerov (Čechova 43) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje a) úplatný převod nemovité věci - stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 

43), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova 

s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 01 Opava, za kupní cenu 

ve výši 9.800.000,- Kč, s tím, že pokud bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy 

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

daně. Na úplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, bude nejprve 

uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 

prodávajícím a společností Byty Čechova s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy 

č. 1.  

  

b) zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova jako 

oprávněného ze služebnosti k tíži stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) 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 občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) 

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 služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako budoucím oprávněným ze 



služebnosti a společností Byty Čechova s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8, 

Předměstí, 746 01 Opava, jako budoucím povinným ze služebnosti, ve znění dle přílohy č. 1. 

Služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu určitou do 16.10.2020.  

  

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 60 dnů ode dne doručení 

výzvy budoucího kupujícího (budoucího povinného ze služebnosti) k uzavření kupní smlouvy 

a smlouvy o zřízení služebnosti budoucímu prodávajícímu (budoucímu oprávněnému ze 

služebnosti), kterou bude budoucí kupující (budoucí povinný ze služebnosti) povinen zaslat 

budoucímu prodávajícímu (budoucímu oprávněnému ze služebnosti) po splnění následujících 

podmínek, nejpozději však do 31.12.2019: 

- Zastupitelstvo města Přerova schválí úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 2152/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2 a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře cca 606 m2 v k.ú. Přerov, která je vyznačena ve snímku mapy 

jako příloze č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí kupní, z vlastnictví statutárního města Přerova 

jako budoucího vlastníka výše uvedených pozemků do vlastnictví budoucího kupujícího za 

kupní cenu ve výši 1.942,- Kč/m2, s tím, že pokud bude převod podléhat ke dni uzavření 

kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude ke kupní ceně připočtena daň z přidané hodnoty 

v platné sazbě daně, a současně 

  

- nabytí účinnosti změny Územního plánu města Přerova, která budoucímu kupujícímu 

umožní realizovat projekt uvedený v preambuli smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a která bude spočívat v lokální změně územního 

plánu na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, za účelem změny využití 

(přestavby) na bytový – polyfunkční dům s bytovými jednotkami a komerčními prostory a 

výstavby parkoviště pro osobní automobily pro potřeby budoucího bytového – polyfunkčního 

domu. 

 

2. rozhoduje podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů  

1. v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o pořízení změny Územního plánu města 

Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy polyfunkční komplexy 

vybavenosti na plochu bydlení bytového, 

2. v souladu s ust. § 54 odst. 4) o podmínění pořízení předmětné změny Územního plánu 

města Přerova úhradou nákladů na zpracování změny a vyhotovení úplného znění územního 

plánu po jeho změně. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.8.2018 zrušila své usnesení, kterým schválila vyhlášení VŘ 

na úplatný převod budovy Čechova 43, uložila MAJ vrátit zájemci VŘ účastnický poplatek, podala 

návrh ZM schválit úplatný převod budovy a zřízení věcného břemene ve prospěch StMPr - optický 

kabel.  

 

 



Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov nabylo budovu občanské vybavenosti č.p. 387, Čechova 43 na základě 

darovací smlouvy ze dne 29.9.2009 uzavřené s ČR-Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě.  

  

V čl. IV výše uvedené darovací smlouvy se StMPr zavázalo, že provede rekonstrukci předmětné budovy 

k dále uvedenému účelu tak, že do 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí pro obdarovaného (tj. do 3.12.2019) budou splněny podmínky vyžadované 

právními předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) budovy, která je předmětem této 

smlouvy, že bude nemovitou věc užívat po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny podmínky 

pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) této budovy stanovené právními předpisy, pouze za 

účelem výkonu veřejné správy v samostatné nebo přenesené působnosti StMPr a umístění Městské 

knihovny v Přerově do budovy a s tím spojeného provozu MěK v budově, a že budovu nebude užívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat. Dále se StMPr 

zavázalo, že po dobu běhu shora uvedených lhůt budovu nebo část budovy nepřevede ani jinak nezcizí 

ve prospěch třetí osoby či osob.   

Pro případ, že StMPr kterýkoli z výše uvedených závazků poruší, zavázalo se v čl. IV darovací smlouvy 

uhradit ČR-Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě smluvní pokutu ve výši 7.850.000,-Kč, a to 

do 10 měsíců od porušení uvedených závazků.    
V souvislosti s vlastnictvím budovy Čechova 43 odbor správy majetku uvádí, že v průběhu roku 2015 

zpracoval strategický materiál „Koncepce nakládání a využití domovního majetku statutárního města 

Přerova“, v němž byl objekt Čechova 43 označen jako budova, která je určena jako rezerva k dalšímu 

využití a byl doporučen úplatný převod této budovy. 

  

ZM dne 20.2.2017 usnesením č. 714/25/3/2017 vzalo na vědomí soupis nepotřebného majetku 

statutárního města Přerova a schválilo záměr StMPr - úplatného převodu nemovitých věcí, mj. i 

budovy Čechova 43. 

  

Na základě výše uvedeného RM dne 11.5.2017 usnesením č. 2724/69/7/2017 schválila vyhlášení 

výběrového řízení na úplatný převod budovy Čechova 43. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 

16.5.2017 s termínem uzávěrky nabídek do 19.6.2017. Vyhlašovací cena byla stanovena dle 

znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem dne 25.4.2017 na částku 

9.720.000,- Kč. Účastnický poplatek činil 2.420,-Kč (včetně DPH). 

  

Vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení nepřihlásil žádný zájemce, komise pro záměry na 

zasedání dne 21.6.2017 doporučila RM vyhlásit další kolo výběrového řízení za stejných podmínek.  

  

Další kolo výběrového řízení na prodej budovy Čechova 43 bylo na základě usnesení RM č. 

3124/76/7/2017 ze dne 7.9.2017 vyhlášeno dne 13.9.2017 s termínem uzávěrky nabídek do 

17.10.2017. Vyhlašovací cena byla stanovena ve výši 9.720.000,-Kč (dle znaleckého posudku). 

Účastnický poplatek činil 2.420,-Kč (vč. DPH). 

  

Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce - společnost ZAALEX s.r.o., se sídlem K 

Rybníčkům 9, 747 81 Otice, IČ 47666978, která nabídla za převod budovy Čechova 43 kupní cenu ve 

výši 9.800.000,- Kč. Společnost ZAALEX s.r.o. ve své nabídce uvedla, že má zájem využít 

nemovitost ke generální rekonstrukci za účelem její přestavby na bytové jednotky dispozic 1+kk, 

2+kk, 2+1 s následným prodejem bytových jednotek do osobního vlastnictví a vybudování cca 40 

parkovacích míst (pozn. podle studie přestavby, kterou společnost ZAALEX s.r.o. zaslala odboru 

správy majetku dne 26.6.2018, by přestavbou budovy Čechova 43 mělo v budově vzniknout 9 

jednotek 1+kk, 35 jednotek 2+kk, 4 jednotky 3+kk a 5 obchodních a kancelářských prostor a 

vybudováno 25 parkovacích míst). Účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč byl uhrazen. Společnost 

souhlasila s podmínkami výběrového řízení.  

  

V podmínkách výběrového řízení mimo jiné bylo, že: 

  



1. Nemovitost - budova občanské vybavenosti č.p. 387 je přípojným místem metropolitní optické sítě 

statutárního města Přerov a s ohledem na dotační podmínky vyplývající z projektu 09 IOP, na základě 

kterého statutární město Přerov zřídilo metropolitní optickou síť, je nutné na dobu určitou do 

16.10.2020 bezúplatně zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene zřízení a provozování metropolitní sítě StMPr a s tím spojeného omezení, spočívajícího v 

povinnosti strpět a umožnit oprávněnému (StMPr) a jím pověřeným třetím osobám volný přístup a 

příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu 

metropolitní sítě, kterým je aktivní prvek se záložním zdrojem energie umístěný v rozvaděči, včetně 

napojení na elektrickou síť a vnitřních rozvodů metropolitní sítě (dále jen metropolitní optická síť), a 

případné rekonstrukce, přeložení a odstranění metropolitní optické sítě k tíži budovy občanské 

vybavenosti č.p. 387 (Čechova 43), a to ve prospěch StMPr.  

Umístění přípojného bodu metropolitní sítě a její vedení je vyznačeno v příloze č. 1. Trasa vnitřního 

rozvodu vstupuje přes stávající rozvaděč v suterénu budovy a dále pokračuje průvrtem v rohu 

místnosti do 1.NP, kde je umístěn nový rozvaděč. Jedná se o levý roh budovy.  

Přípojný bod po celou dobu udržitelnosti projektu bude ve výlučném vlastnictví StMPr a po uplynutí 

lhůty pro udržitelnost projektu (po 16.10.2020) bude z budovy Čechova 43 statutárním městem Přerov 

odstraněn. 

  

Náklady na provoz metropolitní optické sítě po dobu zřízení věcného břemene budou hrazeny 

statutárním městem Přerov.  

  

Zřízení věcného břemene bude řešeno v ujednání kupní smlouvy.  

  

2. Z Územního plánu města Přerova účinného od 24.4.2018 vyplývá, že níže uvedené pozemky v 

katastrálním území Přerov, se nachází v lokalitách vymezených a určených následovně: 

  

• stávající plochy občanského vybavení /OP/ - polyfunkční komplexy vybavenosti, v souladu s 

ustanovením § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění, 

  

• pozemky se nachází v zastavěném území. 

  

Územní plán města Přerova, včetně výše citovaných změn Územního plánu města Přerova, je vystaven 

k nahlédnutí na internetových stránkách města Přerova, a to na adrese www.prerov.eu.  

Odbor koncepce a strategického rozvoje obdržel dne 29.6.2018 pod č.j. MMpr/091187/2018 od 

subjektu Byty Čechova s.r.o., Dolní schody 1912/8, 746 01 Opava, návrh na pořízení změny územního 

plánu za účelem realizace polyfunkčního - bytového domu s komerčními prostory a parkovištěm.  

Záměr je přípustný pouze za podmínky pořízení změny územního plánu města, kdy žadatel se v žádosti 

zavázal k úhradě nutných nákladů na její pořízení v předpokládaném rozsahu cca 150 tis. Kč.   

3. Prostory v budově Čechova 43 s výjimkou místnosti č. 028 v 1. PP, užívá na základě smlouvy o 

výpůjčce ze dne 27.11.2015 ČR- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 

Hodolany, tř. Kosmonautů 189/10, IČ 72051795. Výpůjčka je uzavřena na dobu neurčitou s 

výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky je využití prostor pro provozování výcviku policistů 

Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.  

  

Dále prostor - místnost č. 028 o výměře 9 m2 v 1.PP užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 

11.1.2016 společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, 

IČ 04084063. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 

7.200,-Kč/rok bez DPH, tj. 800,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu je využití prostoru za účelem umístění a 

provozování zařízení veřejné komunikační sítě, traťového rozvaděče. Nájemní smlouva byla uzavřena 

se souhlasem ČR - Krajského státního zastupitelství v Ostravě. 

  

S uzavřenými smluvními vztahy byla společnost ZAALEX s.r.o. při prohlídce nemovitosti seznámena. 

  



Energetická náročnost budovy Čechova 43 je zařazena do skupiny "G" a průkaz energetické 

náročnosti budovy bude předán při podpisu smlouvy.  

  

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. 

Vratislavem Dočkalíkem byla stanovena cena budovy Čechova 43 v místě a čase obvyklá na částku 

9.720.000,-Kč a cena pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá na 

částku 3.661.200,- Kč (cena pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov činí 2.262.600,- Kč, tj. 1.800,- Kč/m2 

a cena pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov činí 1.398.600,- Kč, tj. 1.800,- Kč/m2. Celková cena 

předmětných nemovitých věcí činí 13.381.200,- Kč a po korekci byla celková cena těchto nemovitých 

věcí stanovena znaleckým posudkem na částku 12.043.000,- Kč. 

  

Odbor správy majetku v této souvislosti uvádí, že převod budovy Čechova 43 z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví společnosti ZAALEX s.r.o. nebyl dosud předložen orgánům obce ke 

schválení, neboť společnost ZAALEX s.r.o. má zájem nabýt budovu Čechova 43 do svého vlastnictví 

pouze za podmínky, že bude mít reálnou možnost nabýt do svého vlastnictví rovněž pozemky p.č. 

2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (tj. až poté, co bude rozhodnuto o převodu pozemků p.č. 2152/1 a 

p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví StMPr. Tyto pozemky by měly být 

následně převedeny z vlastnictví StMPr do vlastnictví společnosti ZAALEX s.r.o.). 

  

  

V roce 2017 nedošlo k podpisu kupní smlouvy mezi ČR-ÚZSVM a StMPr na převod pozemků p.č. 

2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (pod budovou a okolí budovy), a to ze strany ÚZSVM s 

odůvodněním, že je čekáno na výsledky zpracovávané Analýzy dislokace státních institucí ve městě 

Přerov, s tím, že pokud by z této analýzy vyplynul nezájem státu na opětovném nabytí budovy na ul. 

Čechova 43 do vlastnictví státu, bylo by ze strany ÚZSVM pokračováno v realizaci převodu pozemků 

p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví StMPr. Současně ÚSVM sdělil, že s ohledem na 

změnu oceňovací vyhlášky by v takovém případě bylo nutné vypracovat nový znalecký posudek. 

  

Vzhledem k tomu, že ze zpracované Analýzy dislokace státních institucí ve městě Přerov vyplynul 

nezájem státu na opětovném nabytí budovy na ul. Čechova 43 do vlastnictví státu, ÚZSVM dne 

6.6.2018 StMPr sdělil, že v souladu s postupy oceňování majetku ve vlastnictví státu byl zpracován 

nový znalecký posudek na stanovení ceny v místě a čase obvyklé pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v 

k.ú. Přerov, a to porovnávací metodou. Kupní cena pro rok 2018 schválená v rámci ÚZSVM pro 

přímý prodej pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov ve prospěch statutárního města Přerova 

činí ve výši 3.950.000,- Kč.  

Odbor správy majetku uvádí, že ZM bude na svém jednání dne 27.8.2018 (materiál 41/3.3.9.) 

projednávat úplatný převod pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1257 

m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR-

ÚZSVM do vlastnictví StMPr za celkovou kupní cenu ve výši 3.950.000,- Kč, za podmínky zajištění 

finančních prostředků na úhradu kupní ceny a uzavření kupní smlouvy. Součástí kupní smlouvy bude 

závazek StMPr uhradit ČR-ÚZSVM náhradu za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o 

výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do okamžiku 

nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, a 

to za období od 1.6.2017 do 31.12.2017 ve výši 422,- Kč a od 1.1.2018 ve výši 2,019 Kč denně. 

  

V návaznosti na výše uvedené sdělení ÚZSVM, že ze zpracované Analýzy dislokace státních institucí 

ve městě Přerov vyplynul nezájem státu na opětovném nabytí budovy na ul. Čechova 43 do vlastnictví 

státu, byla v měsíci červnu 2018 obnovena jednání se společností ZAALEX s.r.o. o podmínkách 

převodu budovy na ul. Čechova 43 z vlastnictví StMPr.  

  

Na jednáních bylo dohodnuto, že společnost ZAALEX s.r.o. přemístí na vlastní náklady stávající 

kontejnerové stání situované ve dvorní části pozemku za budovou Čechova 43 na část pozemku p.č. 

2152/1 ost. pl., ost. komunikace, která zůstává ve vlastnictví StMPr.  

  



Následně společnost ZAALEX s.r.o. dne 3.7.2018 předložila žádost o postoupení převodu budovy 

Čechova 43 na jiný právní subjekt. V žádosti bylo uvedeno, že společnost ZAALEX s.r.o. žádá o 

postoupení práv a povinností vyplývajících z úspěšného výsledku ve výběrovém řízení na prodej 

budovy Čechova 43 na společnost Byty Čechova s.r.o., se sídlem Opava, Předměstí, Dolní schody 

1912/8, IČ 01991001 za účelem realizace přestavby budovy na bytový dům v souladu s parametry 

výběrového řízení a zpracované studie.  

Založení nové samostatné společnosti bylo nutné z důvodu požadavků bankovních domů na novou 

společnost za účelem financování záměru přestavby. Obě společnosti jsou personálně propojeny 

osobou pana Pavla Kostřici, který ve společnosti ZAALEX pracuje na pozici koordinátora stavebních 

projektů na pracovní poměr a zároveň je spoluvlastníkem a jednatelem nové společnosti Byty Čechova 

s.r.o.(viz příloha - žádost o postoupení) 

  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti RM na své schůzi dne 9.8.2018 zrušila své usnesení, kterým 

schválila vyhlášení výběrové řízení na prodej budovy Čechova 43, uložila MAJ vrátit účastnický 

poplatek ve výši 2.420,-Kč zájemci - společnosti ZAALEX s.r.o., podala návrh ZM schválit uzavření 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budovu Čechova 43 s následným uzavřením kupní smlouvy se 

společností Byty Čechova s.r.o. a StMPr a zpracování změny územního plánu dle bodu 2 návrhu na 

usnesení.  

  

Záměr StMPr - úplatný převod budovy Čechova 43, který byl schválen ZM dne 20.2.2017 byl 

opětovně zveřejněn na úřední desce v období od 10.7. do 25.7.2018. 

  

Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že do doby uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

služebnosti nedojde ke změně právní úpravy, na jejímž základě by byl úplatný převod stavby 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena 

na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, nebo pozemku p.č. 2152/2 a části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. 

Přerov předmětem DPH, bude součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti na základě požadavku budoucího kupujícího ujednání, že pokud by 

úplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, nebo pozemku p.č. 2152/2 a části 

pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov ke dni uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 

předmětem DPH, nebude budoucí kupující povinen vyzvat budoucího prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti. 

  

Poté, co bude na základě výzvy budoucího kupujícího a budoucího povinného ze služebnosti uzavřena 

mezi smluvními stranami kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti, bude orgánům obce 

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

Byty Čechova s.r.o. jako složitelem a bankou se sídlem v České republice, na které se smluvní strany 

dohodnou bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, jako schovatelem (pro případ, že 

smluvní strany nedosáhnou dohody, bude tímto schovatelem Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se 

sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, která poskytuje bankovní služby statutárnímu městu 

Přerov). Předmětem smlouvy o úschově bude složení kupní ceny na vázaný účet (jistící účet) vedený u 

banky a vyplacení kupní ceny prodávajícímu poté, co bude předmět převodu převeden do vlastnictví 

kupujícího.  

  

Vzhledem k tomu, že společnost Byty Čechova s.r.o. netrvá na tom, aby před realizací převodu stavby 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena 

na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, byly ukončeny užívací vztahy, které v současné době váznou na 

budově (tj. nájem prostoru - místnosti č. 028 o výměře 9 m2 v suterénu budovy, který byl založen 

nájemní smlouvou uzavřenou dne 11.6.2016 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako nájemcem, a výpůjčka všech prostor v 

budově s výjimkou prostoru - místnosti č. 028, který byl založen smlouvou o výpůjčce uzavřenou dne 

27.11.2015 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a ČR – Krajský ředitelstvím policie 

Olomouckého kraje jako vypůjčitelem), bude předmětná budovy převedena do vlastnictví společnosti 

Byty Čechova s.r.o. i s těmito právními vadami, s tím, že společnost Byty Čechova s.r.o. ukončí 



případně upraví výše uvedené užívací vztahy sama po nabytí vlastnického práva k budově. 

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod budovy Čechova 43 z vlastnictví StMPr do 

vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o. a pořízení změny Územního plánu města Přerova.  

 

 


