
Pořadové číslo:  17/3.1.3. 

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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2,  jehož součástí je budova č.p. 1117, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, části p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7, částí 

pozemku p.č. 2883/1 vše v k.ú. Přerov (Trávník 30) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří 

o výměře 1.425 m2, jehož součástí je budova č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-Město 

(Trávník 30), části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha dle geometrického plánu č. 

6691-24/2018 označeného jako pozemek p.č. 2294/6 o výměře 1.132 m2, pozemku p.č. 2294/7 

ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, částí pozemku 

p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace dle geometrického plánu č. 7151-115/2020 označeného jako 

pozemek p.č. 2883/251 ost. pl., jiná plocha o výměře 67 m2 a jako pozemek p.č. 2883/252 ost.pl., 

jiná plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov za účelem 

poskytování registrované sociální služby Domovy se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob, které 

mají chronické duševní onemocnění, osob se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob vyžadujících vysokou míru podpory či osob zcela 

odkázaných na pomoc jiné osoby. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.1.2021 podala návrh ZM schválit záměr StMPr - úplatný 

převod nemovitostí Trávník 30 z vlastnictví StMPr dle návrhu na usnesení.  

 



Důvodová zpráva: 

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 stavby 

"Domov Alzheimer Přerov", jejich 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.  

  

Dne 1.7.2020 byla uzavřena na částí pozemku p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace označené dle 

geometrického plánu jako pozemek p.č. 2883/251 a p.č. 2883/252 v k.ú. Přerov 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 za účelem 

budoucího vypořádání majetkoprávních vztahů k těmto pozemkům, získání stavebního povolení k 

realizaci stavby "Domov Alzheimer Přerov", jejich 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.  

Na pozemku p.č. 2883/251 má být vybudována rampa pro bezbariérový přístup a na pozemku p.č. 

2883/252 má být vybudováno schodiště.  

  

Budoucí kupující DA Trávník s.r.o. se ve smlouvách zavázal 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.  

  

Stavební povolení nabylo právní moci dne 11.12.2020.  

  

Ve lhůtě stanovené ve smlouvě společnost DA Trávník s.r.o. statutární město Přerov nevyzvala k 

uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti. Na jednání u primátora města dne 6.1.2021 a 

následně svým přípisem ze dne 8.1.2021 požádala o prodloužení lhůty k podání výzvy k uzavření ostré 

smlouvy.  

Ve svém vyjádření společnost DA Trávník s.r.o. uvedla, že skupina Domov Alzheimer je ryze 

soukromoprávním subjektem, který v obecné rovině není při výběru generálního zhotovitele svých 

stavebních projektů nikterak omezen. V případě projektu Domova Alzheimer v Přerově se společnosti 

DA Trávník podařilo získat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 

Program Úspory energií, dotaci na spolufinancování celého projektu. V důsledku této skutečnosti jsou 

však vázány pravidly a lhůtami stanovenými poskytovatelem dotace a výběr generálního zhotovitele 

probíhá v rámci výběrového řízení. 

Bezodkladně po právní moci stavebního povolení DA Trávník s.r.o. na profilu zadavatele zveřejnila 

podmínky výběrového řízení s tím, že lhůta pro podání nabídek uchazečů je do 8.2.2021. Nejdříve 

tento den tedy bude společnost znát nabídkové ceny jednotlivých uchazečů. Přirozeně mají předběžně 

schváleno spolupracující bankou financování celého projektu. Nelze však vyloučit, že výše 

nabídkových cen nebude odpovídat předběžně schválenému finančnímu rámci a bude nutné opětovně 

vstoupit do jednání s financující bankou. Tento proces pak může trvat řádově týdny až měsíc. Za této 

situace by bylo nezodpovědné vyzývat statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy, pokud 

dosud není známa cena realizovaného projektu a tato cena není projednána s financující institucí. S 

ohledem na tuto skutečnost navrhuje společnost DA Trávník s.r.o. prodloužit, resp. s ohledem na 

maximální možnou lhůtu, do kdy lze učinit výzvu k uzavření kupní smlouvy, tj. do 25.6.2021, vypustit 



závazek společnosti DA Trávník s.r.o. učinit lhůtu k uzavření kupní smlouvy do 30 dnů ode dne nabytí 

právní moci stavebního povolení.  

Nedodržení 30ti denní lhůty není dle Smlouvy stiženo žádnou sankcí, přičemž statutární město Přerov 

je oprávněno kupní smlouvu uzavřít i na základě výzvy podané po této lhůtě. Společnost preferuje 

zásadu, že smlouvy mají být dodržovány, a proto považují za vhodné v tomto ohledu smluvní 

dokumentaci modifikovat a vzájemné závazky postavit na jisto. 

  

K výše uvedenému oddělení majetkoprávní uvádí, že v tento okamžik není již možné uzavřít dodatek 

k budoucí smlouvě za účelem prodloužení či vyloučení lhůty k učinění výzvy uzavřít, a to s ohledem 

ust. § 1788 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, které říká, že nevyzve-li oprávněná strana 

zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Uplynutím 30ti 

denní lhůty tak závazek zanikl a není možné budoucí smlouvu již dodatkovat.  

Je pravdou, že dle občanského zákoníku jsou i nadále smluvní strany oprávněny kupní smlouvu a 

smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít, avšak jedná se o nové právní jednání zcela nezávislé na 

předchozí budoucí smlouvě. Z hlediska zákona o obcích byla předchozí usnesení zastupitelstva, 

kterým byl schválen záměr převodu i samotný úplatný převod, zkonzumována a pro platnost právního 

jednání spočívajícího v převodu nemovitých věcí tvořících objekt bývalého Chemoprojektu je tedy 

vyžadováno schválení nového záměru a následně po vyvěšení záměru na úřední desce města schválení 

samotného úplatného převodu Zastupitelstvem města Přerova. 

  

Se společností DA Trávník s.r.o. byla věc projednána a společnost předběžně vyslovila souhlas s 

uzavřením nové budoucí smlouvy kupní. Forma převodu (budoucí kupní smlouva x kupní smlouva) 

bude zvolena dle aktuální situace a postupu zajištění financování. 

  

  

Předloženým materiálem je řešeno schválení záměru StMPr - úplatného převodu nemovitostí 

Chemoprojekt za účelem využití pro zřízení a provozování Domova se zvláštním režimem - 

onemocnění Alzheimerovou demencí.  

 

 


