
Pořadové číslo:  15/3.3.6. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků 

p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova – uzavření dodatku č. 2 k 

budoucí darovací smlouvě 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě uzavřené dne 8.6.2017, ve 

znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.9.2017 mezi R.Š., bytem ***, jako budoucím dárcem, a 

statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným. Dodatkem se mění a doplňuje Článek III. 

smlouvy - Prohlášení smluvních stran – a to tak, že budoucí dárce je oprávněn zřídit k tíži budoucího 

darovaného pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 věcné břemeno spočívající v právu umístit, 

provozovat, opravovat, udržovat a strpět zařízení distribuční soustavy na služebném pozemku p.č. 

722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova, a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a to v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 709-528/2019. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 45. schůzi dne 10.9.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě dle návrhu usnesení. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Z časových důvodů nebyla záležitost v Komisi pro majetkové záležitosti projednána. 

 



Důvodová zpráva: 

Pan R.Š., bytem *** realizuje infrastrukturu pro budoucí lokalitu rodinných domů situovaných na 

pozemcích mezi ulicemi Lány a Květná a to v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu 

výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“. Uvedená stavba zahrnuje vybudování nového 

úseku komunikace – prodloužení ulice Květná včetně chodníku, zpevněných ploch a zeleně, 

prodloužení vodovodu a vybudování přípojek vodovodu pro jednotlivé domy, kanalizace a přípojek 

pro jednotlivé domy a veřejného osvětlení, kdy stavbou jsou dotčeny m.j. pozemky p.č. 723/14 orná 

půda o výměře 21 m2, p.č. 722/8 orná půda o výměře 640 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ( v 

majetku R.Š.), které navazují na pozemek p.č. 723/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova (v majetku města) a 

tvoří prodloužení ulice Květná v místní části Kozlovice.  

Pro realizaci staveb této infrastruktury byly mezi panem R.Š. a statutárním městem Přerov uzavřeny 

dne 8.6.2017 smlouvy, na základě kterých pan Š. po realizaci těchto staveb bezplatně převede do 

majetku města komunikaci, veřejného osvětlení a pozemky p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova dotčené stavbami infrastruktury.  

Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě, uzavřené dne 8.6.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

21.9.2017, je ujednání, kterým se pan Š. (jako budoucí dárce a vlastník pozemků) zavázal, že m.j. po 

dobu platnosti této budoucí smlouvy nezatíží budoucí převáděné pozemky omezeními vlastnického 

práva, a to zejména zástavními právy, předkupními právy a věcným břemenem s tím, že dodatkem č. 1 

výše citované budoucí darovací smlouvy uzavřeným dne 21.9.2017 došlo ke změně a doplnění Článku 

III. smlouvy - Prohlášení smluvních stran – a to tak, že pan Š., jako budoucí dárce je oprávněn zřídit k 

tíži budoucích darovaných pozemků p.č. 722/8 a p.č. 723/14 ve oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

prospěch pozemků na kterých budou budovaných rodinné domy (p.č. 718/4, p.č. 718/2, p.č. 719/3, p.č. 

719/2, p.č. 720/3, p.č. 720/2, p.č. 721/3, p.č. 721/2, p.č. 722/4, p.č. 722/2, p.č. 722/5, p.č. 722/3 vše v 

k.ú. Kozlovice u Přerova) věcné břemeno přístupu a příjezdu.  

  

Stavby infrastruktury jsou již dokončeny a pan Š. připravuje podklady potřebné pro uzavření 

darovacích smluv na převod staveb infrastruktury a jejich předání městu a uzavření darovací smlouvy 

na převod pozemků p.č. 723/14 a 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova do majetku města. Z důvodu 

nutnosti přemístění čtyř rozvaděčů NN v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčin, 

Teplická 8, které z části zasáhnou do budoucího převáděného pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova požádala pan Š. o uzavření dodatku č. 2 k budoucí darovací smlouvě v tom smyslu, aby došlo 

ke změně a doplnění Článku III. smlouvy - Prohlášení smluvních stran – a to tak, že pan Š. (jako 

budoucí dárce) je oprávněn zřídit k tíži budoucího darovaného pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 

věcné břemeno spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat a strpět zařízení 

distribuční soustavy na služebném pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova, a provádět jeho 

obnovu, výměnu a modernizaci a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 709-528/2019. Protože pan 

Š. již uzavřel se společností ČEZ Distribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene došlo fakticky k 

porušení smluvního ujednání, proto bylo Radě města Přerova na 45. schůzi dne 10.9.2020 předloženo 

k projednání prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za nesplnění podmínky budoucí darovací 

smlouvy – zatížení budoucího darovaného pozemku věcným břemenem. Rada města Přerova 

prominutí této pohledávky schválila.  

  

Navržená změna je pro město akceptovatelná – služebnost distribuční soustavy přístupu a příjezdu k 

tíži pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na kterém je vybudována komunikace (po převzetí 

do majetku bude zařazena do sítě místních komunikací), je dle předloženého geometrického plánu v 

rozsahu cca 0,5 m2 pro každý ze čtyř rozvaděčů a nebude město, jako budoucího vlastníka 

vybudované komunikace a pozemků, výrazně omezovat.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí 

darovací smlouvě pozemků, na kterých je budována infrastruktura pro rodinné domy v lokalitě 

navazující na ul. Květná v místní části Kozlovice.  

 

 


