
Pořadové číslo:  2/3.2.2. 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku 

p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 6868/21 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Charity Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 

1295/27, IČ: 45180270. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi 

statutárním městem Přerov, jako budoucím dárcem a Charitou Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 

1295/27, IČ: 45180270, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději 

do dvou měsíců od doručení písemné výzvy budoucího obdarovaného k uzavření darovací smlouvy 

budoucímu dárci, kterou bude budoucí obdarovaný oprávněn zaslat budoucímu dárci do 6 měsíců 

poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydá v rámci IROP ITI OA 2021+ SOCIÁLNÍ OBLAST 

rozhodnutí o poskytnutí dotace budoucímu obdarovanému na realizaci projektu spočívajícího ve 

zhotovení stavby "Azylový dům Přerov", nejpozději však do 1 roku od účinnosti budoucí darovací 

smlouvy.  

Součástí darovací smlouvy bude závazek Charity Přerov jako obdarovaného, ve smyslu ust. § 1761 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že bez předchozího písemného souhlasu 

statutárního města Přerova, jako dárce, předmět daru nebo jeho část žádným způsobem nezcizí (zákaz 

zcizení), ani nezatíží žádným věcným právem, které je obsaženo v občanském zákoníku, s výjimkou 

věcného břemene pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení (např. vodovod, 

kanalizace, plynovod, elektrické vedení, optický kabel), které bude zřízeno v souvislosti se 

zhotovením stavby "Azylový dům Přerov" (zákaz zatížení), přičemž zákaz zcizení a zatížení budou 

zřízeny jako práva věcná s účinky vůči obdarovanému i všem budoucím vlastníkům předmětu daru, a 

to bezúplatně a na dobu určitou 20 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva ve 

prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 12. jednání dne 15.7.2022 konstatovala, že realizaci záměru stavby azylového 

domu na předmětném pozemku nebrání žádné známé okolnosti.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 91. schůzi dne 25.8.2022 schválila záměr statutárního města Přerova - 

bezúplatný převod části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov žadateli. Tento záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 29.8. do 14.9.2022. 

Rada města Přerova na 95. schůzi dne 13.10.2022 schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

"Azylový dům Přerov", kterou udělila souhlas s realizací stavby na dotčených pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova.  

Rada města Přerova projednala záležitost bezúplatného převodu části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. 

Přerov a uzavření budoucí darovací smlouvy na 2. schůzi dne 7.11.2022, kdy se v této věci neusnesla. 

Záležitost byla předložena opětovně k projednání Radě města Přerova na 4. schůzi dne 24.11.2022. 

Rada města Přerova na této schůzi podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod předmětné části pozemku za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6868/21 ostatní plocha o celkové výměře 4155 m2 v k.ú. Přerov se nachází mezi 

obytnými domy na ulici Kojetínská v Přerově a tvoří veřejné prostranství s komunikacemi a zelení. 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Charita Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 1295/27, IČ: 45180270 se obrátila na statutární město Přerov 

se žádostí o stanovisko k záměru stavby azylového domu na části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov. 

Charita Přerov je nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě charit působících na území 

České republiky a je registrována u Ministerstva kultury ČR jako evidovaná právnická osoba dle zák. 

č. 3/2002 Sb. (o církvích a náboženských společnostech). Působí ve zdravotní, sociální a humanitární 

oblasti. Azylový dům by byl užíván osobami bez přístřeší, klienty dlouhodobě spolupracujícími s 

NDC Lorenc Charity Přerov, kteří jsou disponováni k životu v ubytovacím zařízení za podmínek 

dohledu a pomoci pracovníků azylového domu. Stavba azylového domu v dané lokalitě by dle 

žadatele byla přínosná i s ohledem na minimalizaci střetů obyvatel azylového domu a ostatních 

obyvatel města. Charita Přerov předpokládá financování z dotačního projektu IROP ITI 

2021+SOCIÁLNÍ OBLAST, přičemž realizace stavby je podmíněna přidělením dotace. Podmínky 

dotace budou známy po vyhlášení výzvy projektu, které by měly být vyhlášeny koncem tohoto roku.  

Pro stavbu „Azylový dům Přerov“ povolila Rada města Přerova na 85. schůzi dne 12.5.2022 výjimku 

z územního opatření o stavební uzávěře.  

  

Charita Přerov předložila návrh stavby „Azylový dům Přerov“ a situační výkres s uvažovaným 

umístěním stavby na pozemku. Součástí stavby azylového domu jsou nové komunikace a úpravy 

zeleně. Dle současné legislativy stavba realizovaná na cizím pozemku přirůstá k pozemku a stává se 

jeho součástí a proto bylo s ředitelkou Charity Přerov jednáno o možnostech řešení situace (včetně 

finanční a časové náročnosti uzavření příslušných smluv), a to buď převodem pozemku, nebo zřízením 

práva stavby, jako práva věcného dle ust. § 1240 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění.  

Charita Přerov dopisem ze dne 1.8.2022 požádala o bezúplatný převod části pozemku p.č. 6868/21 v 

k.ú. Přerov za účelem realizace stavby "Azylový dům Přerov". Charita Přerov nedisponuje 

dostatečnými finančními prostředky na odkup pozemku a v současné době není možno předjímat, zda 

by náklady na pořízení pozemku byly uznatelnými náklady dotace. Žádost o bezúplatný převod dále 

Charita Přerov zdůvodňuje skutečností, že vybudováním azylového domu bude zajištěno poskytování 

sociální služby osob bez přístřeší, která v současné době ve městě chybí.  

Pro zajištění budoucího využití převáděné části pozemku navrhl odbor správy majetku sjednat zákaz 



zcizení a zákaz zatížení převáděné části pozemku na dobu určitou (minimálně po dobu předpokládané 

udržitelnosti projektu t.j. 20 let). Tímto by byla Charita Přerov omezena v disponování s pozemkem a 

jeho zatížení (např. zástavním právem). Charita Přerov s tímto řešením souhlasila. 

Záměr bezúplatného převodu předmětné části pozemku projednala a schválila Rada města Přerova na 

91. schůzi dne 25.8.2022. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 29.8. do 14.9.2022. 

Rada města Přerova následně na 95. schůzi dne 13.10.2022 schválila uzavření smlouvy o právu 

provést stavbu "Azylový dům Přerov", kterou udělila souhlas s realizací stavby na dotčených 

pozemcích v majetku statutárního města Přerova. Smlouva o právu provést stavbu byla uzavřena dne 

25.10.2022. 

  

Převod části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena 

smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím dárcem a 

Charitou Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 1295/27, IČ: 45180270, jako budoucím obdarovaným. 

Darovací smlouva bude uzavřena do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření darovací smlouvy zaslané 

budoucím obdarovaným budoucímu dárci po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu 

"Azylový dům Přerov", nejpozději však do 1 roku od účinnosti budoucí darovací smlouvy. Součástí 

výzvy budou 3 originály nebo ověřené kopie geometrického plánu na oddělení převáděné části 

pozemku a kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu "Azylový dům Přerov". Součástí darovací 

smlouvy bude ujednání o zákazu zcizení a zatížení předmětu daru ve prospěch statutárního města 

Přerova, které bude zřízeno ve smyslu ust. § 1761 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský 

zákoník) jako právo věcné na dobu určitou 20 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí.  

Uzavření budoucí darovací smlouvy bylo předloženo na 2. schůzi Rady města Přerova dne 7.11.2022, 

kdy rada se v této věci se neusnesla. Záležitost je byla tedy opětovně předložena Radě města Přerova k 

projednání na 4. schůzi dne 24.112022, kdy rada podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod předmětné části pozemku za podmínek dle návrhu usnesení.  

Pro informaci hodnota budoucího předmětu daru byla na základě odborného vyjádření č. 1/2022, které 

dne 9.11.2022 vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek, IČ 61613908, se sídlem Svépomoc IV. 1749/18, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov stanovena ve výši 550,- Kč/m2, tj. celkem při výměře převáděné části 

pozemku cca 750 m2 cca 412.500,- Kč. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod části pozemku a ul. 

Kojetínská v Přerově pro stavbu azylového domu, který má záměr vybudovat Charita Přerov.  

 

 


