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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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Ivana Kozáková, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – částí  pozemku 

p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře cca 

71 m2 v k.ú. Přerov, jehož skutečná výměra bude upřesněna geometrickým plánem, mezi statutárním 

městem Přerov jako prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Roztoky, Nádražní 1640, 

IČ 06474063 jako kupujícím za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.240,-Kč/m2. 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 Roztoky, Nádražní 1640, IČ 

06474063 jako budoucím kupujícím.  

  

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření kupní 

smlouvy budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu, která bude budoucímu prodávajícímu 

doručena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním 

úřadem budoucímu kupujícímu k provedení stavebních úprav budovy č. p. 1117 (Trávník 30), jejichž 

realizace umožní užívat tuto budovu k poskytování registrované sociální služby - domova se 

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

předpisů, nejpozději však do 25.6.2021. 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 24.4.2020 projednala žádost a neměla námitek k převodu 

částí pozemku pro vybudování rampy a schodiště.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Z důvodu karanténního stavu komise záležitost neprojednávala.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 14.5.2020 schválila záměr StMPr - úplatný převod částí 

pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 18.5. do 3.6.2020. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 28.5.2020 podala návrh ZM schválit úplatný převod částí 

pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nemá k žádosti námitek. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 78.440 m2 v k.ú. Přerov je ve 

vlastnictví statutárního města Přerov a tvoří veřejné prostranství (chodníky, komunikace, zeleň) mezi 

bytovými domy v ul. Trávník.  

  

Společnost DA Care s.r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, IČ 01926519, která 

podala žádost o vydání společného povolení na stavbu "Domov Alzheimer Přerov" na stavebním 

úřadě, požádala o převod částí pozemku p.č. 2883/1 z důvodu stavby schodiště o výměře 3,7 m2 a 

rampy pro bezbariérový přístup o výměře 66,6 m2.  

  

Z nutnosti urychlení vyřízení žádosti o dodání souhlasu StMPr jako vlastníka pozemku k žádosti o 

povolení staveb bude uzavřena Smlouva o právu provést stavbu mezi StMPr jako vlastníkem pozemku 

a společností DA Care s.r.o. jako stavebníkem, jejíž uzavření je v kompetenci vedoucího odboru 

správy majetku a komunálních služeb dle vnitřního předpisu č. 12/2017 článku VIII. bodu 1 odst. 1.3. 

  

Dne 20.6.2018 byla uzavřena na nemovitosti - budovu č.p. 1117, příslušnou k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 v k.ú. 

Přerov (Trávník 30) smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a budoucím oprávněným ze 

služebnosti a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Roztoky, Nádražní 1640, IČ 06474063 jako 

budoucím kupujícím a budoucím povinným ze služebnosti za účelem budoucího vypořádání 

majetkoprávních vztahů k těmto nemovitostem, získání stavebního povolení k realizaci stavebních 

úprav a to za účelem poskytování registrované pobytové sociální služby - domova se zvláštním 

režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

  

Budoucí kupující DA Trávník s.r.o. se zavazuje vyzvat budoucího prodávajícího StMPr k uzavření 

kupní smlouvy na základě písemné výzvy, kterou doručí budoucímu prodávajícímu do 30 dnů ode dne 



nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem budoucímu 

kupujícímu k provedení stavebních úprav budovy č. p. 1117 (Trávník 30), jejichž realizace umožní 

užívat tuto budovu k poskytování registrované sociální služby - domova se zvláštním režimem dle ust. 

§ 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději však do 

25.6.2021.  

  

Z důvodu majetkoprávního ucelení vlastnictví nemovitostí bude po dohodě s jednatelem obou 

společností na části pozemku p.č. 2883/1 - pod stavbou rampy a schodiště uzavírána smlouva se 

společností DA Trávník s.r.o. 

  

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření kupní 

smlouvy budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu, která bude budoucímu prodávajícímu 

doručena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním 

úřadem budoucímu kupujícímu k provedení stavebních úprav budovy č. p. 1117 (Trávník 30), jejichž 

realizace umožní užívat tuto budovu k poskytování registrované sociální služby - domova se zvláštním 

režimem dle ust. § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

nejpozději však do 25.6.2021. 

V případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy na nemovitosti Chemoprojektu, nebude uzavřena 

kupní smlouva na části pozemku p.č. 2883/1.  

  

Cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem ze dne 18.5.2020 činí 1.240,- Kč/m2. 

  

Vyhotovením geometrického plánu bude upřesněna skutečná výměra oddělovaných částí pozemku p.č. 

2883/1 v k.ú. Přerov. 

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu uhradí kupující.  

  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku 

p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov za účelem výstavby rampy pro bezbariérový přístup a schodiště v 

rámci stavby "Domov Alzheimer Přerov".  

 

 


