
Pořadové číslo:  20/4.1.9. 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném 

převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného 

břemene ze dne 22.3.2007 s ohledem na plánovanou směnu majetku. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném 

převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 

22.3.2007 uzavřené mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(jako převodcem) a statutárním městem Přerov (jako nabyvatelem), kdy předmětem byl bezúplatný 

převod nemovitých věcí - p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015, 

adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ostatní 

plocha, p.č. 1253/1 ostatní plocha, p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, 

č.p. 3046, adminis., p.č. 1253/3 ostatní plocha a stavby Přerov I-Město, č.p. 357, adminis. vše v k.ú. 

Přerov. Dodatkem se zkracuje doba, po kterou se nabyvatel zavázal využívat převáděné nemovité 

věci za účelem výkonu veřejné správy a s tím souvisejících podmínek. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje uzavření dodatku v závislosti na plánované 

směně majetku, jejíž uskutečnění vyžaduje nutnost úpravy smluvních podmínek ve Smlouvě o 

bezúplatném převodu z roku 2007. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 68. schůzi konané dne 19.8.2021 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném 

převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 



22.3.2007 uzavřené mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(jako převodcem) a statutárním městem Přerov (jako nabyvatelem), dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 22.3.2007 byla mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako 

převodcem) a statutárním městem Přerov (jako nabyvatelem) uzavřena Smlouva o bezúplatném 

převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene, kdy 

předmětem byl bezúplatný převod nemovitých věcí - p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba 

Přerov I-Město, č.p. 2015, adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, 

p.č. 1240/2 ostatní plocha, p.č. 1253/1 ostatní plocha, p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba 

Přerov I-Město, č.p. 3046, adminis., p.č. 1253/3 ostatní plocha a stavby Přerov I-Město, č.p. 357, 

adminis. vše v k.ú. Přerov.  

  

Z důvodu plánované směny majetku mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

a statutárním městem Přerov, jejímž předmětem mají být i předmětné nemovité věci (budova 

Smetanova 7 a 7a) je nutné upravit smluvní podmínky ve Smlouvě o bezúplatném převodu 

nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene, která byla 

uzavřena dne 22.3.2007. Tato úprava spočívá ve zkrácení doby, po kterou se statutární město zavázalo 

využívat převáděné nemovité věci za účelem výkonu veřejné správy a v úpravě s tím souvisejících 

podmínek. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít dodatek č. 1 k této smlouvě, který připravilo ÚZSVM, a 

zaslalo statutárnímu městu Přerov k projednání v orgánech města, kdy se vzájemně dohodli na úpravě 

těchto bodů: 

  

Čl. V odst. 1 a odst. 2 smlouvy se mění a nově tyto odstavce zní takto: 

  

1. Nabyvatel se zavazuje, že převáděné nemovitosti bude využívat po dobu 10 let ode dne jejich nabytí 

pouze za účelem výkonu veřejné správy. 

  

2. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 20 let ode dne nabytí nemovitostí uvedených v čl. I odst. 1 této 

smlouvy nezřídí k nim smlouvou zástavní právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob. 

  

Do Čl. V se přidávají nové odst. 9 až 12, které zní takto: 

  

9. Po uplynutí lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je nabyvatel oprávněn po dobu dalších 10 let 

převést nemovitosti uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy pouze ve prospěch České republiky a do doby 

realizace tohoto převodu tyto nadále užívat pro účely veřejné správy. 

  

10. Dojde-li k porušení povinností dle odst. 9 tohoto článku a nabyvatel převede jednotlivé nemovité 

věci uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy v průběhu lhůty stanovené v odst. 9 tohoto článku ve 

prospěch třetí osoby rozdílné od České republiky, je nabyvatel povinen uhradit převodci smluvní 

pokutu ve výši ceny, kterou měla každá jednotlivá nemovitost uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy ke 

dni právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy dle tehdy platného oceňovacího 

předpisu.  

  

11. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 10 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 30 kalendářních dnů 

ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty.  

  

12. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 10 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i 

tyto náklady, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva k 

zaplacení smluvní pokuty. 

  



  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr uzavření dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitých věcí (budova Smetanova 7 a 7a) z roku 2007, 

týkající se zkrácení doby a změny podmínek, za kterých se SMPr zavázalo využívat převedené 

nemovité věci ve veřejném zájmu.  

 

 


