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Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 

1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 vše v k.ú. Dluhonice . Bezúplatný převod 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, 

jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., p.č. 15/4, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.p.č. 

15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13, p.č. 1145/14 vše v k.ú. Dluhonice.                                                                                                                                                            

Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek                                                                                                                        

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek 

mezi Statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné 

stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov“ a o vypořádání některých práv a 

povinností souvisejících s realizací této stavby. 

Součástí této smlouvy je závazek statutárního města Přerov uzavřít do 60 dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy: 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/3, p.č. 1145/12, p.č. 1445/13 a p.č. 

1445/14 vše k.ú. Dluhonice ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na 

Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 spočívající v umístění SO 209 – Estakáda 

v km 82,973 přes Bečvu a žel. trať Olomouc – Přerov,na dobu neurčitou a bezúplatně 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1 p.č. 15/2 oba k.ú. Dluhonice ve 

prospěch Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 47674521 spočívající v umístění SO 357 - Přeložka vodovodu PVC 

110 v km 83,59, na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 121,- Kč včetně DPH, 

kdy investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4, IČ 65993390 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1 v k.ú. Dluhonice ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s, IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 

405 02 spočívající v umístění SO 432 – přeložka kabelů NN v km 83,500 , na dobu 



neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 12,- Kč včetně DPH, kdy investorem je 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 

65993390 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1, p.č. 15/2 a p.č. 1145/14 vše v k.ú. 

Dluhonice ve prospěch CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 

Praha 9, IČ: 04084063, spočívající v umístění SO 464 - MK Dluhonice, km 83,50 - 83,62 

- přeložka, na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 12,- Kč včetně DPH, kdy 

investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 

4, IČ 65993390 

  

2.  schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 15/1 ostatní plocha o výměře 5532 m2, p.č. 15/2 zahrada o výměře 1135 m2, 

p.č. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. 

občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2, jehož součástí 

je stavba bez č.p. /č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada o výměře 306 m2, p.č. 15/7 

ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 1145/12 ostatní plocha o výměře 912 m2, p.č. 1145/13 

zahrada o výměře 1349 m2, p.č. 1145/14 zahrada o výměře 7 m2 vše v k.ú. Dluhonice z 

majetku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice a výpůjčku výše 

citovaných pozemků TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice na 

dobu 29 dnů počínaje dnem provedení vkladu vlastnického práva pro obdarovaného do 

katastru nemovitostí dle darovací smlouvy za účelem výkonu činnosti TJ Sokol Dluhonice, 

z.s. a uzavření darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako 

obdarovaným a TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice jako 

dárcem. Součástí této smlouvy je ujednání o zákazu zcízení zřízeného k tíži obdarovaného na 

dobu určitou do 31.12.2022. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 1483 orná půda o výměře 1006 m2, p.č. 1485 orná půda o výměře 7517 m2, 

p.č. 1486 orná půda o výměře 1349 m2 a p.č. 1487 orná půda o výměře 930 m2 a části 

pozemku p.č. 1484 zahrada o výměře cca 300 m2 vše včetně všech součástí a příslušenství 

vše v k.ú. Dluhonice do majetku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – 

Dluhonice, IČ 61985252. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi 

statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 

02 Přerov V – Dluhonice, IČ 61985252 jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva 

bude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení výzvy druhé strany, nejpozději však do 76 měsíců 

ode dne uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a nejdříve po uplynutí 5 let ode dne 

převzetí areálu Nového sportoviště do užívání budoucím dárcem. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina konstatovala, že umístění sportoviště je v dané lokalitě přípustné. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.7.2020 schválila záměr bezúplatných převodů nemovitostí 

uvedených v návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova o době 

od 13.7. do 29.7.2020. 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit předkládanou Smlouvu o spolupráci a 

centralizovaném zadávání veřejných zakázek. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit majetkové dispozice dle návrhu 

usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 15/1 ostatní plocha, p.č. 15/2 zahrada, p.č. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez č.p./č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez č.p. /č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada, p.č. 15/7 ostatní plocha, p.č. 

1145/12 ostatní plocha, p.č. 1145/13 zahrada, p.č. 1145/14 zahrada vše v k.ú. Dluhonice se nachází při 

ulici U Hřiště a jsou v majetku TJ Sokol Dluhonice, z.s., IČ: 61985252, se sídlem Dluhonice.  

Pozemky p.č. 1483 orná půda, p.č. 1484 zahrada, p.č. 1485 orná půda, p.č. 1486 orná půda a p.č. 1487 

orná půda vše v k.ú. Dluhonice se nachází na konci ulice K Nadjezdu a jsou v majetku statutárního 

města Přerova. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 má zájem připravit a 

realizovat stavbu „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov." Připravovanou stavbou je mimo jiné 

dotčeno stávající sportovní hřiště v majetku TJ Sokol Dluhonice z.s., které se nachází na pozemcích 

uvedených v bodě 2. návrhu na usnesení a občané Dluhonic tak přijdou o své stávající sportoviště.  

Na základě mnoha proběhlých jednání byl dohodnut se zainteresovanými stranami způsob zajištění 

přípravy a výstavby nového sportoviště, které bude realizováno jako náhrada ke stávajícímu 

sportovišti, a to na pozemcích uvedených v bodě 3. návrhu usnesení. 

  

Stavbou "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov" dojde k zastavění pozemků převáděných do 

vlastnictví města tělesem dálnice a k užívání jako manipulační plochy a dále k výraznému omezení či 

vyloučení užívání těchto pozemků. Tím bude znemožněno řádné užívání sportoviště. V příčinné 

souvislosti s činností ŘSD ČR dojde k narušení výkonu sportovních, kulturních a společenských 

aktivit. V důsledku stavební činnosti ŘSD ČR či jejich dodavatelů tak vznikne městu jako již vlastníku 

škoda. Škoda bude zahrnovat mimo jiné skutečnou škodu vzniklou na tělese sportoviště, která vznikne 

v příčinné souvislosti s umístěním a realizací Stavby, a dále veškeré náklady (vyjma provozních 

nákladů) případně spojené se zajištěním náhradních provizorních sportovních či společenských prostor 

pro tréninky, zápasy a společenská setkání členů TJ Sokol a občanů místní části Dluhonice po dobu 

realizace stavby, tj. po dobu minimálně 3 let ode dne zahájení realizace stavby. 

  

Navrženou smluvní dokumentací je naplňován vzájemně dohodnutý postup, který převodem 

nemovitých věcí uvedených v bodě 2. návrhu usnesení na statutární město Přerov umožní na 

převáděných pozemcích (i) ze strany ŘSD ČR připravit a realizovat stavbu „Dálnice D1, stavba 0136 

Říkovice– Přerov“ (dále jen „Stavba“), (ii) zajistí náhradu škody statutárnímu městu Přerov, která 

vznikne již na jeho majetku v příčinné souvislosti s realizací Stavby, a to včetně škody spočívající ve 

znemožnění řádného provozování Sportoviště a narušení výkonu sportovních, kulturních a 

společenských aktivit TJ Sokol a občanů místní části Dluhonice formou financování a zajištění 

výstavby Nového Sportoviště do vlastnictví města, (iii) možnost bezplatného užívání stávajícího 

sportoviště pro TJ Sokol do 30.11.2021 a (iii) zajistí kompenzaci vzniklé újmy TJ Sokol spočívající v 

budoucím nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem tvořícím Nové sportoviště. 

  

Důležitým požadavkem ze strany TJ Sokol bylo využívání stávajícího sportoviště do doby předání 

sportoviště nového. V souladu s tímto požadavkem a platnou legislativou je předkládáno k projednání 

v bodě 2. návrhu na usnesení uzavření darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce.  
Touto darovací smlouvou převede TJ Sokol Dluhonice nemovité věci tvořící stávající sportovní areál 

na statutární město Přerov a současně smlouvu o výpůjčce na dobu určitou 29 dnů (toto nevyžaduje 

zveřejnění záměru) počínaje dnem provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po 

provedení vkladu vlastnického práva pro statutární město Přerov bude projednán záměr výpůjčky, 

zveřejněn na úřední desce a předložena ke schválení smlouva o výpůjčce pro TJ Sokol na dobu do 

30.11.2020.  



Součástí této darovací smlouvy a smlouvě o výpůjčce je také oprávnění TJ Sokol odstoupit od této 

smlouvy v případě, že Nové sportoviště nebude dokončeno, tj. že nesplní podmínky stanovené 

příslušnými právními předpisy pro jeho užívání, do 31.12.2021. 

Na žádost TJ Sokol Dluhonice je také součástí smlouvy ujednání o zákazu zcizení darovaných 

pozemků zřízeného jako právo věcné na dobu určitou do 31.12.2022. 

  

Statutární město Přerov spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavře po nabytí právních 

účinků provedení vkladu vlastnického práva k pozemkům dle bodu 1 návrhu na usnesení 

Smlouvu o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek. Z důvodu zajištění 

hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky, které budou na realizaci nového sportoviště 

použity, bude nové sportoviště realizováno jako stavba trvalá, čímž se uspoří finanční prostředky, 

které by bylo nezbytně nutné vložit do demolice provizorního sportoviště, do rekultivace jím 

dotčených pozemků a do obnovení funkčnosti stávajícího sportoviště. 

Předmětem smlouvy o spolupráci je sjednání práv a závazků smluvních stran vzniklých v důsledku 

stavební činnosti ŘSD ČR, jejichž účelem je vypořádání škod vzniklých městu zajištěním vybudování 

a financováním nového sportoviště, zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a 

realizaci nového sportoviště, zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci 

zadávacího řízení při výběru zhotovitele, zajištění finančních prostředků na realizaci nového 

sportoviště, zajištění koordinace činností smluvních stran při administraci případných dodatečných 

stavebních prací, realizovaných ve prospěch kterékoli smluvní strany v průběhu realizace, zajištění 

realizace nového sportoviště a zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví města. 

Nové sportoviště bude realizované v rozsahu náhrady 1:1 ke stávajícímu sportovišti, a to jak z hlediska 

velikosti a počtu jednotlivých částí sportoviště, tak i z hlediska jejich technických parametrů s 

promítnutím současných požadavků na bezpečnost a požadavků současně platných zákonných 

předpisů a norem. 

Na základě této smlouvy se město zaváže k částečné úhradě realizace nového sportoviště na 

pozemcích uvedených v bodě 3. návrhu na usnesení, a to následujících stavebních objektů v souladu s 

projektovou dokumentací „DÁLNICE D1 0136 ŘÍKOVICE-PŘEROV, PŘEMÍSTĚNÍ 

SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL DLUHONICE č. 191630/1-4-00000-C002/0“ zpracovanou 

Ing. Ondřejem Blahou: 

SO 113 – Výtlak splaškové kanalizace 

SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu 

SO 117.4 – Veřejné osvětlení ulice Na Trávníčku 

SO 118 – Parkoviště 

SO 119 – MO komunikace ul. Na Trávníčku – prodloužení 

SO 120 – MO komunikace na p.č. 1499, k.ú. Dluhonice  

SO 108 – Altán pro účinkující 

   

V bodě 3. návrhu na usnesení je předkládáno k projednání uzavření budoucí darovací smlouvy na 

nemovité věci tvořící areál nového sportoviště mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím 

dárcem a TJ Sokol Dluhonice, z.s. jako budoucím obdarovaným. Cílem této smlouvy je zajistit TJ 

Sokol kvalitativně a objemově shodné zázemí pro výkon jeho činnosti, které měl doposud, tedy 

pozemky s budoucími realizovanými stavbami a sportovišti.  

Darovací smlouva bude uzavřena v souladu se smlouvou o spolupráci uzavřenou s ŘSD do 30 dnů ode 

dne doručení výzvy druhé strany, nejpozději však do 76 měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí 

darovací smlouvě a nejdříve po uplynutí 5 let ode dne převzetí areálu Nového sportoviště do užívání 

městem.  

Z důvodu garance veřejného zájmu bude závazkem města ze smlouvy o spolupráci nevyužívat po 

dobu 5 let ode dne převzetí nového sportoviště do užívání toto sportoviště k jiným účelům, ani ho k 

takovým účelům pronajímat a nepřevést ho do vlastnictví třetích osob. 

  

Součástí smlouvy bude také smlouva o budoucí výpůjčce, která ale není předmětem projednávání v 

rámci této předlohy. Její uzavření se bude projednávat na Radě města Přerova dne 27.8.2020, a to z 

časových důvodů a naplnění legislativních požadavků na zveřejnění záměru výpůjčky. Kombinovaná 

smlouva o budoucí darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce bude tedy podepisována ze strany města 



až po tomto datu. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena do 30 dnů ode dne převzetí areálu Nového sportoviště v do 

užívání městem a TJ Sokol bude oprávněn využívat nové sportoviště pro výkon své činnosti a výlučně 

k provozování sportovních, kulturních a společenských aktivit TJ Sokol a občanů místní části 

Dluhonic a zaváže se nevyužívat nové sportoviště k jinému účelu a ani ho k takovým účelům 

nepronajímat třetím osobám. 

  

  

Důvodem předložení této dispozice je majetkoprávní vypořádání v souvislosti s vybudováním 

nového sportovního hřiště vyvolané stavbou dálnice v Přerově – Dluhonicích.  

 

 


