
Pořadové číslo:  6/3.3.4. 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – část 

komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerově- dodatek k darovací smlouvě                                                                                                                                                                                

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy uzavřené mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle a statutárním městem 

Přerov dne 25.1.2019, jejímž předmětem je bezúplatný převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v 

délce 0,506 km v Přerově (ul. Palackého od okružní křižovatky s ul. Jateční a nábř. Protifašistických 

bojovníků po křižovatku ulic Palackého a Komenského) do majetku statutárního města Přerova.  

Dodatkem se mění čl. IV smlouvy tak, že účetní hodnota předmětné pozemní komunikace činí 

5.244.233,86 Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

S ohledem na skutečnost, že ŘSD uvedlo do darovací smlouvy chybně údaj o hodnotě darovaného 

majetku, který neodpovídal následně zaslaným účetním dokladům, dal odbor ekonomiky podnět k 

uzavření dodatku k této smlouvě, ve kterém bude uvedena správná hodnota.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 16. schůzi dne 23.5.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova uzavření 

dodatku dle návrhu usnesení schválit. 

 

Důvodová zpráva: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Na Pankráci 56 (dále jen ŘSD) v r. 2017 připravovalo 



realizaci stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“, kdy po realizaci této stavby bude silnice I/55 

vedena nově v trase stávající silnice II/436 ul. Polní, Tržní a Velké Novosady a úsek silnice I/55 (ul. 

Palackého) ztratí svůj dopravní význam a měl být vyřazen z kategorie silnice I. třídy a zařazen do 

kategorie místní komunikace. 

Pro vydání rozhodnutí ministerstva dopravy o vyřazení předmětného úseku silnice I/55 z kategorie I. 

třídy bylo dle odst. 3, § 3 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nutnou podmínkou uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě darovací o převodu předmětného úseku silnice do majetku města. 

Zastupitelstvo města Přerova na 33. zasedání dne 20.11.2017 schválilo bezúplatné nabytí dvou úseků 

stávající silnice č. I/55 - a to úsek v délce 0,138 km v Přerově - most Míru a úsek v délce 0,506 km v 

Přerově - ul. Palackého (od okružní křižovatky s ul. Jateční a nábř. Protifašistických bojovníků po 

křižovatku ulic Palackého a Komenského) do majetku statutárního města Přerova. Na základě tohoto 

usnesení byla dne 5.2.2018 uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným, jejímž 

předmětem je úsek komunikace ul. Palackého v délce 0,506 km (bez mostu Míru).  

V červenci 2018 zaslalo ŘSD statutárnímu městu Přerov Rozhodnutí Ministerstva dopravy o vyřazení 

předmětného úseku silnice I/55 ul. Palackého z kategorie silnice I. třídy a návrh darovací smlouvy. 

Odbor správy majetku následně provedl prohlídku převáděného úseku komunikace s tím, že před 

uzavřením darovací smlouvy bylo nutno řešit opravu propadu vozovky. Opravu zadalo a provedlo 

ŘSD na podzim 2018. Následně byla dne 25.1.2019 uzavřena darovací smlouva a pozemní 

komunikace byla převedena do majetku města.  

Odbor ekonomiky následně obdržel od ŘSD účetní doklady, ze kterých vyplynulo, že hodnota 

darovaného majetku uvedená v darovací smlouvě neodpovídá předaným účetním dokladům. Hodnota 

dle smlouvy činí 4.722.784,91 Kč a hodnota dle předaných účetních dokladů činí 5.244.233,86 Kč. 

Vzhledem k tomu, že odbor ekonomiky musí převzít hodnotu majetku od konsolidované jednotky v 

cenách účetních, byla zaevidována hodnota převáděné komunikace dle těchto účetních dokladů. S 

ohledem na prováděné audity bylo navrženo uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě, ve kterém bude 

uvedena správná hodnota převáděného majetku.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření dodatku k darovací 

smlouvě na bezúplatný převod úseku silnice I/55 - ul. Palackého, ve které je uvedena správná 

účetní hodnota převáděné komunikace.  

 

 


