
Pořadové číslo:  19/3.2.11. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

2294/2, jehož součástí je budova - stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), 

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

částí pozemku p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov a zřízení zástavního práva k těmto 

nemovitým věcem v souvislosti s jejich převodem 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož součástí je 

stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, části 

pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha), označené v geometrickém plánu 

č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 1 132 m2, pozemku p.č. 2294/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 1 458 m2 a částí pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 

označených v geometrickém plánu č. 7151-115/2020 ze dne 19.6.2020 jako pozemky p.č. 

2883/251 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 67 m2 a p.č. 2883/252 (ostatní plocha - 

ostatní komunikace) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí a 

příslušenství, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví obchodní společnosti DA 

Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, za celkovou kupní 

cenu ve výši 15.947.157,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím a obchodní společností DA Trávník s.r.o. jako kupujícím.  

  

Kupní smlouva bude uzavřena v souvislosti se záměrem obchodní společnosti DA Trávník 

s.r.o. na realizaci stavebních úprav budovy č.p. 1117 (Trávník 30), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2, za účelem poskytování registrované 

pobytové sociální služby – domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a k výkonu činností a poskytování služeb 



souvisejících s poskytováním této registrované sociální služby. 

  

Součástí kupní smlouvy bude ujednání, že částka odpovídající kupní ceně bude po podpisu 

kupní smlouvy složena kupujícím na jistotní účet, který bude založen na základě smlouvy o 

jistotním účtu uzavřené dle bodu 2. usnesení u obchodní společnosti UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - 

Michle, jako schovatele a vyplacena schovatelem prodávajícímu do 3 pracovních dnů poté, 

kdy bude schovateli předložen prodávajícím výpis z katastru nemovitostí, na kterém bude 

kupující uveden jako výlučný vlastník předmětu převodu a na kterém nebudou ve vztahu k 

předmětu převodu v části C-LV a D-LV žádné zápisy (zejména, nikoli však výlučně, zástavní 

právo, věcné břemeno, předkupní právo věcné) s výjimkou zástavního práva a dalších práv, 

která budou do katastru nemovitostí zapsána ve prospěch obchodní společnosti UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 

Praha 4 - Michle, jako zástavního věřitele na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k 

nemovitým věcem uzavřené dle bodu 3. usnesení, právní vztahy týkající se předmětu převodu 

nebudou dotčeny změnou (tj. na předmětu převodu nebude vyznačena plomba) a na předmětu 

převodu nebude vyznačena žádná poznámka nebo poznámka spornosti ve smyslu ust. § 24 a 

násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o jistotním účtu mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím, obchodní společností DA Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 

1640, 252 63 Roztoky, jako kupujícím a obchodní společností UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - 

Michle, jako schovatelem. Jistotní účet bude sloužit k vypořádání kupní ceny, kterou bude 

kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. 

usnesení. Smlouva o jistotním účtu bude uzavřena na dobu určitou do dne výplaty poslední 

části spravované částky, a to úplatně za odměnu ve výši 16.000,- Kč, kterou prodávající a 

kupující uhradí schovateli společně (tj. každý uhradí schovateli ½ odměny ve výši 8.000,- 

Kč). 

 

3. schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož 

součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-

Město, části pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha), označené v 

geometrickém plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 1 132 m2, pozemku p.č. 2294/7 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 1 458 m2 a částí pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace), označených v geometrickém plánu č. 7151-115/2020 ze dne 19.6.2020 jako 

pozemky p.č. 2883/251 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 67 m2 a p.č. 2883/252 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí a 

příslušenství, k zajištění pohledávek obchodní společnosti UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, za 

obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 1640, 252 63 

Roztoky, a DA Care s.r.o., IČ 01926519, se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha, 

ve výši 12.800.000,- CZK a příslušenství a budoucích pohledávek v celkové výši 

12.800.000,- Kč, které mohou vzniknout do 31.12.2034, vyplývajících ze smlouvy o úvěru 

uzavřené mezi obchodní společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako 

úvěrujícím na straně jedné a obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o. a DA Care s.r.o. 

jako úvěrovaným na straně druhé a uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým 

věcem mezi obchodní společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako 

zástavním věřitelem, statutárním městem Přerov jako zástavcem a obchodními společnostmi 

DA Trávník s.r.o. a DA Care s.r.o. jako dlužníky.  

  



Součástí smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem bude závazek zástavce, že v 

době od uzavření této smlouvy až do zániku zástavního práva podle této smlouvy nemovité 

věci tvořící zástavu bez souhlasu zástavního věřitele nezcizí ani nezatíží jakýmkoli právem ve 

prospěch třetí osoby, s tím, že tento závazek se zřizuje jako věcné právo ve prospěch 

zástavního věřitele ve formě zákazu zcizení a zatížení zástavy a vznikne vkladem do katastru 

nemovitostí, přičemž zákaz zcizení a zatížení se nevztahuje na prodej nemovitých věcí 

tvořících zástavu do vlastnictví obchodní společnosti DA Trávník s.r.o. 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 55. schůzi konané dne 27.1.2021 usnesení č. 2024/55/7/2021, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod nemovitých věcí, které jsou uvedeny v bodě 1. návrhu na usnesení, z vlastnictví statutárního 

města Přerova 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. 

 

Rada města Přerova přijala na své 62. schůzi konané dne 13.5.2021 usnesení č. 2258/62/12/2021, 

kterým vzala na vědomí způsob financování prodeje nemovitých věcí tvořících objekt bývalého 

Chemoprojektu prostřednictvím institutu zřízení zástavního práva na tyto nemovité věci ve prospěch 

banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., kdy zástavcem bude statutární město Přerov 

a dlužníkem současně korporace DA Trávník s.r.o. a korporace DA Care s.r.o. 

 

Rada města Přerova projednávala podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 

navrhovaném znění na své 63. schůzi, která se konala dne 25.5.2021. Členové Zastupitelstva města 

Přerova budou s výsledkem projednání celé věci Radou města Přerova seznámeni na 19. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 7.6.2021. 

 

Zastupitelstvo města Přerova:  

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 17. zasedání konaném dne 8.2.2021 usnesení č. 

659/17/3/2021, kterým schválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí, 

které jsou uvedeny v bodě 1. návrhu na usnesení, z vlastnictví statutárního města Přerova 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. 

 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 

10.2. – 26.2.2021. 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem následujících nemovitých věcí v k.ú. Přerov, které tvoří areál 

Chemoprojektu na ul. Trávník v Přerově (nemovité věci pod body 1. až 3.) a jeho bezprostřední okolí 

(nemovitá věc pod bodem 4.): 

  

1. pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož součástí je 

budova č.p. 1117 (stavba pro administrativu), příslušná k části obce Přerov I-Město,  

2. pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 247 m2, 

3. pozemku p.č. 2294/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 458 m2, 

4. pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 78 440 m2.   

Za účelem budoucího vypořádání majetkoprávních vztahů k níže uvedeným nemovitým věcem včetně 

všech jejich součástí a příslušenství v souvislosti se záměrem obchodní společnosti DA Trávník s.r.o., 

IČ 06474063, se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, na získání stavebního povolení k realizaci 

stavby "Domov Alzheimer Přerov", v jejímž rámci měly být provedeny stavební úpravy budovy č.p. 

1117 (Trávník 30), jejichž realizace umožní poskytování registrované pobytové sociální služby - 

domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a k výkonu 

činností a poskytování služeb souvisejících s poskytováním této registrované sociální služby, uzavřely 

statutární město Přerov a obchodní společnost DA Trávník s.r.o. následující smlouvy o smlouvách 

budoucích:  

  

1. dne 20.6.2018 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a budoucí oprávněný ze 

služebnosti a obchodní společnost DA Trávník s.r.o. jako budoucí kupující a budoucí povinný ze 

služebnosti smlouvu o smlouvě budoucí kupní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 

MMPr-SML/0818/2018, jejímž obsahem byl závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu za 

podmínek stanovených touto smlouvou: 

a) kupní smlouvu, jejímž obsahem měl být úplatný převod pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož součástí je budova č.p. 1117 (stavba pro administrativu), 

příslušná k části obce Přerov I-Město, části pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační 

plocha), označené v geometrickém plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 

2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 132 m2 a pozemku p.č. 2294/7 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 1 458 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí 

a příslušenství, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví obchodní společnosti DA 

Trávník s.r.o. za celkovou kupní cenu ve výši 15.860.357,- Kč, s tím, že součástí kupní smlouvy měla 

být dohoda smluvních stran, že částka odpovídající kupní ceně bude po podpisu kupní smlouvy 

složena kupujícím na vázaný účet (jistící účet) u banky se sídlem v České republice, na které se 

smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, 

b) smlouvu o zřízení služebnosti, jejímž obsahem mělo být zřízení služebnosti k tíži pozemku p.č. 

2294/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), 

příslušná k části obce Přerov I-Město, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a 

provozovat ve stavbě pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušné k části obce Přerov I-

Město, metropolitní síť včetně přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti povinného ze 

služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám 

přístup do stavby pro administrativu č. p. 1117 (Trávník 30), příslušné k části obce Přerov I-

Město, za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a 

případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě - služebnost měla být zřízena bezúplatně na 

dobu určitou do 16.10.2021, s tím, že součástí smlouvy o zřízení služebnosti měl být závazek 

oprávněného ze služebnosti, že přípojný bod metropolitní sítě odstraní z budovy č.p. 1117 (Trávník 

30) nejpozději do 16.10.2021. 

  

Pro úplnost uvádíme, že uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti č. MMPr-SML/0818/2018 ze dne 20.6.2018 bylo schváleno Zastupitelstva města 

Přerova na jeho 39. zasedání konaném dne 21.5.2018 usnesením č. 1114/39/3/2018. 

  



2. dne 1.7.2020 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a obchodní společnost DA 

Trávník s.r.o. jako budoucí kupující smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. SML/0975/2020, jejímž 

obsahem byl závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu za podmínek stanovených touto smlouvou 

kupní smlouvu, jejímž obsahem měl být úplatný převod částí pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 71 m2 (pozn. na předmětných částech 

pozemku p.č., 2883/1 v k.ú. Přerov měla být vybudována rampa pro bezbariérový přístup a schodiště) 

za kupní cenu 1.240,- Kč/m2 předmětu převodu, jejíž výše byla stanovena znaleckým posudkem č. 

2020/69, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek - HC odhady s.r.o., IČ 47666404, se sídlem 

Svépomoc IV 1749/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, dne 19.5.2020, jako cena v místě a čase 

obvyklá. 

Součástí všech výše uvedených smluv o smlouvách budoucích byl závazek společnosti DA Trávník 

s.r.o. vyzvat statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti resp. 

kupní smlouvy na základě písemné výzvy, kterou doručí statutárnímu městu Přerov 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, a k výkonu činností 

a poskytování služeb souvisejících s poskytováním této registrované sociální služby, nejpozději však 

do 25.6.2021.  

  

Pro úplnost uvádíme, že uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/0975/2020 ze dne 

1.7.2020 bylo schváleno Zastupitelstva města Přerova na jeho 13. zasedání konaném dne 8.6.2020 

usnesením č. 474/13/3/2020. 

  

Vzhledem k tomu, že stavební povolení k provedení stavebních úprav budovy č.p. 1117 (Trávník 30) 

nabylo právní moci dne 11.12.2020, byla obchodní společnost DA Trávník povinna vyzvat statutární 

město Přerov k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti resp. kupní smlouvy 

nejpozději dne 11.1.2021.  

  

Obchodní společnost DA Trávník s.r.o. však statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy a 

smlouvy o zřízení služebnosti resp. kupní smlouvy ve výše uvedené lhůtě nevyzvala, na jednání 

konaném dne 6.1.2021 u pana primátora Ing. Petra Měřínského a následně svým přípisem ze dne 

8.1.2021 pouze požádala statutární město Přerov o prodloužení lhůty k podání výzvy k uzavření výše 

uvedených smluv.  

  

Obchodní společnost DA Trávník s.r.o. ve svém přípisu ze dne 8.1.2021 přitom 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 jí podařilo získat z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, Program Úspory energií, dotaci na spolufinancování celého projektu. V 

důsledku této skutečnosti je však vázána pravidly a lhůtami stanovenými poskytovatelem dotace a 

výběr generálního zhotovitele probíhá v rámci výběrového řízení. 

  

Dále uvedla, že bezodkladně po právní moci stavebního povolení zveřejnila na profilu zadavatele 

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

tento den však bude znát nabídkové ceny jednotlivých uchazečů. Přestože má předběžně schváleno 

spolupracující bankou financování celého projektu, nelze vyloučit, že výše nabídkových cen nebude 

odpovídat předběžně schválenému finančnímu rámci a bude nutné opětovně vstoupit do jednání s 

financující bankou, přičemž tento proces může trvat řádově týdny až měsíc. Za této situace považuje 

společnost DA Trávník s.r.o. za 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 obchodní společnost DA Trávník s.r.o. navrhla prodloužit, resp. s 



ohledem na maximální možnou lhůtu, do kdy lze učinit výzvu k uzavření kupní smlouvy (tj. do 

25.6.2021), zcela vypustit závazek společnosti DA Trávník s.r.o. učinit výzvu k uzavření kupní 

smlouvy do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. Ze sdělení obchodní společnosti 

DA Trácník s.r.o. vyplývá, že nedodržení třicetidenní 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. 

  

Vzhledem k tomu, že podle ust. § 1788 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, platí, že nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, 

povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká, uplynutím třicetidenní lhůty od právní moci stavebního 

povolení závazek smluvních stran uzavřít smlouvy na základě smluv o smlouvách budoucích zanikl a 

v daném okamžiku již tak nebylo možné uzavřít dodatek ke smlouvám o smlouvách budoucích, 

kterými by došlo k prodloužení či vyloučení lhůty k učinění výzvy uzavřít příslušné smlouvy.  

  

Smluvní strany jsou i nadále oprávněny uzavřít smlouvy, které měly být původně uzavřeny na základě 

smluv o smlouvách budoucích (tj. kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti resp. kupní 

smlouvu), avšak jednalo by se o nová právní jednání zcela nezávislá na předchozích smlouvách o 

smlouvách budoucích. Z hlediska zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, byla předchozí usnesení orgánů obce, kterými byl schválen záměr převodu, 

samotný úplatný převod a zřízení věcného břemene zkonzumována a pro platnost právního jednání 

spočívajícího v převodu nemovitých věcí tvořících areál Chemoprojektu bylo tedy vyžadováno 

schválení nového záměru převodu a následně po zveřejnění záměru převodu na úřední desce města 

schválení samotného úplatného převodu orgány obce.  

Celá věc byla s obchodní společností DA Trávník s.r.o. projednána a tato společnost předběžně 

vyslovila souhlas s uzavřením nové budoucí smlouvy kupní, s tím, že forma převodu (smlouva o 

smlouvě budoucí kupní x kupní smlouva) bude zvolena dle aktuální situace a postupu zajištění 

financování. 

  

Vzhledem k tomu, že dne 25.3.2021 byla metropolitní síť včetně přípojného bodu z budovy č.p. 1117 

(Trávník 30) odstraněna, není již třeba zřizovat služebnost, která byla předmětem smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/0818/2018, kterou 

uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a budoucí oprávněný ze služebnosti a 

obchodní společnost DA Trávník s.r.o. jako budoucí kupující a budoucí povinný ze služebnosti dne 

20.6.2018 (viz výše). 

  

Na základě kupní smlouvy budou předmětem převodu z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví obchodní společnosti DA Trávník s.r.o. následující nemovité věci v k.ú. Přerov, včetně 

všech jejich součástí a příslušenství: 

  

- pozemek p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož součástí je budova 

č.p. 1117 (stavba pro administrativu), příslušná k části obce Přerov I-Město,  

- část pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha), označená v geometrickém 

plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 1 132 m2,  

- pozemek p.č. 2294/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 458 m2, 

- části pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), označené v geometrickém 

plánu č. 7151-115/2020 ze dne 19.6.2020 jako pozemky p.č. 2883/251 (ostatní plocha - jiná 

plocha) o výměře 67 m2 a p.č. 2883/252 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 3 m2 

(pozn. na předmětných částech pozemku p.č., 2883/1 v k.ú. Přerov by měla být vybudována rampa 

pro bezbariérový přístup a schodiště). 

  

Podle kupní smlouvy bude celková kupní cena za výše uvedené nemovité věci včetně všech jejich 

součástí a příslušenství činit 15.947.157,- Kč, s tím, že: 



  

- kupní cena za pozemek p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož součástí 

je budova č.p. 1117 (stavba pro administrativu), příslušná k části obce Přerov I-Město, část pozemku 

p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha), označenou v geometrickém plánu č. 6691-24/2018 

ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 132 m2 

a pozemek p.č. 2294/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 458 m2, vše v k.ú. Přerov, 

bude činit celkem 15.860.357,- Kč, jejíž výše byla stanovena dohodou smluvních stran,  

- kupní cena za část pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov, označenou v geometrickém plánu č. 7151-

115/2020 ze dne 19.6.2020 jako pozemek p.č. 2883/251 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 67 m2 

v k.ú. Přerov, bude činit 83.080,- Kč (tj. 1.240,- Kč/m2), jejíž výše byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 2020/69, který dne 19.5.2020 vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek – HC odhady s.r.o., 

jako cena v místě a čase obvyklá, 

- kupní cena za část pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov, označenou v geometrickém plánu č. 7151-

115/2020 ze dne 19.6.2020 jako pozemek p.č. 2883/252 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o 

výměře 3 m2 v k.ú. Přerov, bude činit 3.720,- Kč (tj. 1.240,- Kč/m2), jejíž výše byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 2020/69, který dne 19.5.2020 vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek - HC 

odhady s.r.o., jako cena v místě a čase obvyklá. 

  

K části kupní ceny ve výši 15.860.357,- Kč uvádíme, že se jedná o stejnou kupní cenu, která byla 

sjednána mezi statutárním městem Přerov a obchodní společností DA Trávník s.r.o. ve smlouvě o 

smlouvě budoucí kupní a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/0818/2018 

ze dne 20.6.2018, s tím, že cena v místě a čase obvyklá nemovitých věcí, které budou převáděny kupní 

smlouvou za část kupní ceny ve výši 15.860.357,- Kč, byla stanovena znaleckým posudkem č. 

1354/4/21, který vyhotovil znalec Ing. Vratislav Dočkalík, na 14.874.050,- Kč. 

  

Obchodní společnost DA Trávník s.r.o. hodlá zajistit financování úhrady části kupní ceny ve výši 

12.800.000,- Kč z úvěru poskytnutého obchodní společností UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle (dále jako 

„UniCredit Bank“).  

  

Podle sdělení obchodní společnosti UniCredit Bank ze dne 20.5.2021 je obchodní společnost 

UniCredit Bank již od roku 2019 v jednání se zástupci obchodní společnosti DA Trávník s.r.o., 

obchodní společnosti DA Care s.r.o. a její mateřské společnosti DA Corporation s.r.o. ohledně 

financování připravovaného záměru „Vybudování domova se zvláštním režimem“ na území 

statutárního města Přerova. Součástí investičních nákladů tohoto projektu je i nákup objektu 

bývalého Chemoprojektu od statutárního města Přerova v celkové kupní ceně 15.947.157,- Kč). 

V rámci obchodní společnosti UniCredit Bank aktuálně probíhá schvalovací proces tohoto 

financování, jehož součástí jsou i náklady na nákup výše uvedené nemovitosti. Původně bylo 

očekáváno, že schvalovací proces bude uzavřen v průběhu března/dubna 2021, ale vzhledem k 

tomu, že se významným způsobem navýšily celkové náklady projektu v souvislosti s ukončeným 

výběrovým řízením na dodavatele na konci března 2021, došlo i k prodloužení schvalovacího 

procesu, s tím, že obchodní společnost UniCredit Bank aktuálně očekává, že bude schopna 

dokončit schvalovací proces do 4.6.2021.  
Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek obchodní společnosti UniCredit Bank pro čerpání úvěru je 

zřízení zástavního práva a dalších práv, která budou do katastru nemovitostí zapsána ve prospěch 

obchodní společnosti UniCredit Bank jako zástavního věřitele, požaduje obchodní společnost DA 

Trávník s.r.o. po statutárním městu Přerov uzavřít kromě kupní smlouvy a smlouvy o jistotním účtu 

(viz níže) rovněž smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem (viz níže). 

  

Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, která bude uzavřena mezi 

obchodní společností UniCredit Bank jako zástavním věřitelem, statutárním městem Přerov jako 

zástavcem a obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o. jako dlužníkem č. 1 a DA Care s.r.o., IČ 

01926519, se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha, jako dlužníkem č. 2, bude zástavní právo 

zřízeno ke všem nemovitým věcem včetně všech jejich součástí a příslušenství, které jsou předmětem 



převodu, k zajištění pohledávek obchodní společnosti UniCredit Bank za obchodními společnostmi 

DA Trávník s.r.o. a DA Care s.r.o. ve výši 12.800.000,- CZK a příslušenství a budoucích pohledávek 

v celkové výši 12.800.000,- Kč, které mohou vzniknout do 31.12.2034, vyplývajících ze smlouvy o 

úvěru uzavřené mezi obchodní společností UniCredit Bank jako úvěrujícím na straně jedné a 

obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o. a DA Care s.r.o. jako úvěrovaným na straně druhé na 

úhradu části kupní ceny dle čl. V. odst. 1 smlouvy.  

  

Součástí smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem bude závazek statutárního města 

Přerova jako zástavce, že v době od uzavření této smlouvy až do zániku zástavního práva podle této 

smlouvy nemovité věci tvořící zástavu bez souhlasu obchodní společnosti UniCredit Bank jako 

zástavního věřitele nezcizí ani nezatíží jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby, s tím, že tento 

závazek bude zřízen jako věcné právo ve prospěch zástavního věřitele ve formě zákazu zcizení a 

zatížení zástavy a vznikne vkladem do katastru nemovitostí, přičemž zákaz zcizení a zatížení se 

nebude vztahovat na prodej nemovitých věcí tvořících zástavu do vlastnictví obchodní společnosti DA 

Trávník s.r.o.  

  

Na dotaz odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, z jakého důvodu mají být zástavním 

právem zajištěny pohledávky obchodní společností UniCredit Bank za obchodní společností DA Care 

s.r.o., která není smluvní stranou kupní smlouvy se statutárním městem Přerov a nebude tak 

statutárnímu městu Přerov hradit kupní cenu, bylo právním zástupcem obchodní společnosti DA 

Trávník s.r.o. sděleno, že obchodní společnost DA Care s.r.o. vystupuje v rámci zajištění úvěru v 

pozici spoludlužníka. 

  

Na požadavek odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, aby statutárnímu městu Přerov 

byla poskytnuta smlouva o úvěru, bylo právním zástupcem obchodní společnosti DA Trávník s.r.o. 

sděleno, že obchodní společnost DA Trávník s.r.o. nepředpokládá poskytnutí její úvěrové 

dokumentace statutárnímu městu Přerov za účelem rozhodování orgánů obce o smluvní dokumentaci 

(tj. smluv, které jsou předmětem návrhu na usnesení), s tím, že by namísto úvěrové dokumentace bylo 

možné obstarat u obchodní společností UniCredit Bank prohlášení o schváleném úvěru (viz výše 

uvedené prohlášení UniCredit Bank ze dne 20.5.2021).  

  

Smlouva o jistotním účtu bude uzavřena mezi obchodní společností UniCredit Bank jako schovatelem, 

statutárním městem Přerov jako prodávajícím a obchodní společností DA Trávník s.r.o. jako 

kupujícím. Předmětem smlouvy bude úplatné zřízení jistotního účtu, který bude sloužit k vypořádání 

kupní ceny ve výši 15.947.157 Kč, kterou bude kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě 

kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. usnesení. Podle smlouvy o jistotním účtu bude kupující povinen 

složit na jistotní účet část kupní ceny ve výši 3.147.157,- Kč z vlastních zdrojů nejpozději do 10 dnů 

od uzavření této smlouvy, nejdříve však v den, kdy obdrží oznámení obchodní společnosti UniCredit 

Bank o zřízení jistotního účtu a část kupní ceny ve výši 12.800.000,- Kč z úvěru poskytnutého 

kupujícímu obchodní společností UniCredit Bank, který bude čerpán převodem na jistotní účet po 

splnění podmínek pro jeho čerpání a současně poté, co statutární město Přerov předloží obchodní 

společnosti UniCredit Bank podepsanou smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem a 

návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí s vyznačeným potvrzením katastrálního 

úřadu o převzetí návrhu na vklad.  

  

V případě, že částka odpovídající kupní smlouvě nebude na jistotní účet převedena nejpozději do 

31.8.2021, bude obchodní společnost UniCredit Bank o této skutečnosti informovat statutární město 

Přerov jako prodávajícího a obchodní společnost DA Trávník s.r.o. jako kupujícího. Prodávající a 

Kupující na základě této informace obchodní společnost UniCredit Bank sdělí dodatečnou délku lhůty 

ke složení spravované částky na jistotní účet, přičemž tato lhůta nesmí překročit datum 31.10.2021. 

Pokud nebude částka odpovídající kupní smlouvě na jistotní účet v plné výši převedena ani v této 

dodatečné lhůtě, obchodní společnost UniCredit Bank jistotní účet zruší, a tím skončí i platnost této 

smlouvy.   

Smlouva o jistotním účtu bude uzavřena na dobu určitou do dne výplaty poslední části spravované 

částky, a to úplatně za odměnu ve výši 16.000,- Kč, kterou prodávající a kupující uhradí schovateli 



společně (tj. každý uhradí schovateli ½ odměny ve výši 8.000,- Kč). 

  

Podle kupní smlouvy a smlouvy o jistotním účtu, která obsahuje stejné, pouze jinak formulované 

podmínky pro výplatu kupní ceny jako kupní smlouva, bude částka odpovídající kupní ceně vyplacena 

obchodní společností UniCredit Bank jako schovatelem statutárnímu městu Přerov jako prodávajícímu 

do 3 pracovních dnů poté, kdy bude schovateli předložen výpis z katastru nemovitostí, na kterém bude 

kupující uveden jako výlučný vlastník předmětu převodu a na kterém nebudou ve vztahu k předmětu 

převodu v části C-LV a D-LV žádné zápisy (zejména, nikoli však výlučně, zástavní právo, věcné 

břemeno, předkupní právo věcné) s výjimkou zástavního práva a dalších práv, která budou do katastru 

nemovitostí zapsána ve prospěch obchodní společnosti UniCredit Bank jako zástavního věřitele na 

základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, právní vztahy týkající se předmětu 

převodu nebudou dotčeny změnou (tj. na předmětu převodu nebude vyznačena plomba) a na předmětu 

převodu nebude vyznačena žádná poznámka nebo poznámka spornosti ve smyslu ust. § 24 a násl. 

zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

  

Předmětem předlohy úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova - stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 

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

pozemku p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov, do vlastnictví obchodní společnosti DA Trávník, s.r.o. a 

zřízení zástavního práva k těmto nemovitým věcem ve prospěch obchodní společnosti UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v souvislosti s jejich převodem.  

 

 


