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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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce ze dne 19.9.2021 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce č. 

MMPr/SML/1353/2020 uzavřené dne 19.9.2020 mezi TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem Náves 

33/42, 750 02 Přerov V - Dlluhonice jako dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným. 

Dodatkem se mění podmínky pro odstoupení od darovací smlouvy a nově se stanoví možnost 

odstoupení od darovací smlouvy dle ust. § 2001 občanského zákoníku v případě, že Nové sportoviště 

nebude dokončeno, tj. že nesplní podmínky staovené příslušnými právními předpisy pro jeho řádné 

užívání, nejpozději v termínu do 31.12.2022. 

 

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 v 

místní části města Přerova v Dluhonicích při ulici U Hřiště a jsou v majetku statutárního města 

Přerova. Pozemky a stavby tvoří stávající areál sportovního hřiště v Dluhonicích. 

  

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

stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov", kdy připravovanou stavbou je mimo jiné dotčeno 

stávající sportovní hřiště, a to tělesem dálnice a pozemky budou taktéž využívány jako manipulační 

plocha při výstavbě a občané Dluhonic tak přijdou o své stávající sportoviště. Na základě této 

skutečnosti statutární město Přerov dne 11.02.2021 uzavřelo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 

65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Smlouvu o spolupráci a centralizovaném 



zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem 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. 

  

Statutární město Přerov nabylo výše uvedené pozemky a stavby tvořící areál hřiště v Dluhonicích do 

vlastnictví na základě Darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce č. MMPr/SML/1353/2020 uzavřené 

dne 19.9.2020 mezi TJ Sokol Dluhonice, z.s. jako dárcem a statutárním městem Přerov jako 

obdarovaným, kdy součástí této smlouvy bylo také uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou 29 

dnů počínaje dnem provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch TJ 

SOKOL Dluhonice, z.s. Následně byla se spolkem TJ Sokol Dluhonice, z.s. uzavřena další smlouva o 

výpůjčce, a to na dobu určitou do 30.11.2020. 

Účelem těchto smluv o výpůjčce bylo užívání předmětných nemovitých věcí pro výkon činnosti TJ 

Sokol Dluhonice, z.s., a to v rozsahu a způsobem, v jakém je užíval jako jeho původní vlastník.  

Součástí této darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce je také mimo jiné oprávnění TJ Sokol 

Dluhonice, z.s. 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. 

  

Důležitým požadavkem ze strany TJ Sokol Dluhonice, z.s. bylo a je využívání stávajícího sportoviště 

do doby předání sportoviště nového tak, aby bylo zachováno sportovní a kulturní vyžití pro občany 

místní části Dluhonice.  

  

Dle původních plánů ŘSD mělo být nové sportoviště dokončeno do konce roku 2021. S ohledem na 

nově vzniklé komplikace povolovacích procesů pro stavbu „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– 

Přerov" se začátek, a tedy i samotné dokončení stavby nového sportoviště časově posunulo do roku 

2022. Z tohoto důvodu a také z důvodu zachování právní jistoty je tedy nutné změnit podmínky a 

termín pro odstoupení od darovací smlouvy, a proto je Zastupitelstvu města v návrhu na usnesení 

předkládáno k rozhodnutí uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce č. 

MMPr/SML/1353/2020 uzavřené dne 19.9.2020 mezi TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem Náves 

33/42, 750 02 Přerov V - Dlluhonice jako dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným. 

Dodatkem se nově stanoví možnost odstoupení od darovací smlouvy dle ust. § 2001 občanského 

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

příslušnými právními předpisy pro jeho řádné užívání, nejpozději v termínu do 31.12.2022. 

  

S ohledem na posunutí termínu dokončení nového sportoviště a požadavku TJ Sokol Dluhonice na 

užívání stávajícího sportoviště do doby předání nového sportoviště je nutné rovněž řešit prodloužení 

výpůjčky nemovitých věcí tvořících stávající sportoviště.  

  

Vzhledem k tomu, že stávající výpůjčka skončila ke dni 30.11.2021, schvália Rada města na své 

schůzi dne 18.11.2021 výpůjčku nemovitých věcí tvořících stávající sportoviště na dobu určitou (29 

dní), tedy od 1.12.2021 do 29.12.2021, současně byl schválen záměr výpůjčky, a po jeho zveřejnění na 

úřední desce města bude Rada města na své schůzi 9.12.2021 rozhodovat o schválení výpůjčky 

nemovitých věcí tvořících stávající sportoviště, která bude bezprostředně navazovat na smlouvu o 

výpůjčce na dobu určitou a bude uzavřena od 30.12.2021 do 31.12.2022. 

  

Výše uvedený postup byl projednán a odsouhlasen jak s TJ Sokol Dluhonice, tak i s Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR tak, aby nedošlo ke kolizím a komplikacím při realizaci stavby „Dálnice D1, stavba 



0136 Říkovice– Přerov“. 

  

Orgánům města je předkládáno k projednání schválení Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě a 

smlouvě o výpůjčce č. MMPr/SML/1353/2020 ze dne 19.9.2020, kterým budou upraveny 

podmínky pro odstoupení od této smlouvy, a to vše v souvislosti s vybudováním nového 

sportovního hřiště v důsledku budování stavby dálnice v Přerově - Dluhonicích.  

 

 


