
Pořadové číslo:  2/3.3.4. 

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: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - vodovodu a 

splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U 

Hvězdárny II“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod kanalizace (SO 302 Kanalizace splašková) vybudované v rámci 

stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 

5466/395 oba v k.ú. Přerov za kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH a vodovodu (SO 301 Vodovod) vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 5466/395 oba v k.ú. Přerov za 

kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, z majetku společnosti 

AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3639 530 Komunální služby a 

územní rozvoj j. n. 

3 851,0 - 5,2 3 845,8 

2212 530 Silnice 0,0 + 1,3 1,3 

2310 530 Pitná voda 0,0 + 1,3 1,3 

  

2321 530 Odvádění a čištění 

odpadních vod  

a nakládání s kaly 

0,0 + 1,3 1,3 

3631 530 Veřejné osvětlení 0,0 + 1,3 1,3 



 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku doporučuje schválit uzavření kupní smlouvy dle bodu 1. návrhu usnesení. Bod 

2 návrhu usnesení řeší přesun finančních prostředků pro převod vodovodu, kanalizace a dále 

komunikace a veřejného osvětlení vybudovaných společností AVČ s.r.o. v rámci stavby 

„Infrastruktura pro RD Přerov, u hvězdárny II“ do majetku statutárního města Přerova na příslušné 

položky v rozpočtu města. 

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 5 200 Kč. Tyto budou použity na výkup 

nově vybudované infrastruktury v uvedené lokalitě – prodloužení komunikace, vodovodu, kanalizace 

a veřejného osvětlení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 4. schůzi dne 24.11.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod nemovitých věcí v rozsahu a za podmínek dle bodu 1. návrhu usnesení a schválit 

rozpočtové opatření dle bodu 2. návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 buduje v lokalitě pod 

hvězdárnou v Přerově infastrukturu pro nové rodinné domy. V r. 2020 byla dokončena a zkolaudována 

I. etapa stavby, kdy AVČ s.r.o. na základě darovací smlouvy uzavřené dne 7.12.2020 převedlo 

statutárnímu městu Přerov pozemky dotčené stavbou komunikace a další infrastruktury pro rodinné 

domy a dne 4.2.2021 byla uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem byl převod výše zmíněné 

komunikace a další infrastruktury pro rodinné domy z majetku AVČ s.r.o. do majetku statutárního 

města Přerova za symbolickou úhradu ve výši 1210,- Kč vč. DPH. Část uvedené komunikace se 

nachází na pozemku ve vlastnictví České republiky, hospodaření s majetkem státu vykonává Státní 

pozemkový úřad, kdy statutární město Přerov následně jako vlastník komunikace požádalo o 

bezúplatný převod pozemku pod touto komunikací do majetku města. Dne 16.8.2021 byla uzavřena 

smlouva o bezúplatném převodu tohoto pozemku do majetku statutárního města Přerova. 

Společnost AVČ s.r.o. následně řešila prodloužení výše popsané komunikace ul. Hvězdná na pozemky 

p.č. 5609/3, p.č. 5466/57 v k.ú. Přerov (v majetku ČR – Státní pozemkový úřad) a p.č. 5466/13 v k.ú. 

Přerov (ve spoluvlastnictví pana Ing. K.K. k id ½ a Mgr. A.N.k id ½). Na pozemcích se nacházela 

veřejně přístupná účelová nezpevněná komunikace, kdy po dokončení stavby prodloužení komunikace 

měla být tato převzata do majetku města a zařazena do sítě místních komunikací. 

Dále bylo navrženo podél prodloužení komunikace ul. Hvězdná na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 

5466/13 vybudovat prodloužení stávajícího veřejné osvětlení v ul. Hvězdná s umístěním dvou nových 

sloupů.  

Technické řešení komunikace i veřejného osvětlení bylo odsouhlaseno odborem správy majetku 

města. Společnost AVČ s.r.o. navrhla řešit umístění komunikace a následné majetkové vypořádání 

shodně jako u již zrealizované infrastruktury. Na základě předem schválených příslušných smluv AVČ 

s.r.o. tedy zpracovalo projektovou dokumentaci na realizaci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U 

Hvězdárny II“, tato byla následně bezplatně převedena do majetku statutárního města Přerova. 

Statutární město Přerov požádalo Státní pozemkový úřad o souhlas s realizací stavby a zajistilo vydání 

stavebního povolení na stavbu. Po vydání povolení byla práva a povinnosti z tohoto stavebního 



povolení plynoucí převedena na AVČ s.r.o., které zrealizovalo stavbu na své náklady a po jejím 

dokončení a geodetickém zaměření by komunikace a veřejného osvětlení byla převedena za 

symbolickou úhradu městu.  

Převod infrastruktury se realizuje v souladu s Vnitřním předpisem vydaným Radou města Přerova č. 

13/2017 "Zásady statutárního města Přerov pro převod nově budované infrastruktury do majetku 

města", dle kterého činí maximální výše úplaty za převáděnou infrastrukturu 10.000,- Kč vč. DPH.  

Společnost AVČ s.r.o. navrhla kupní cenu za komunikaci a za veřejné osvětlení ve výši 1000,- Kč plus 

DPH za každou nemovitou věc. Dne 29.4.2021 byla se společností AVČ s.r.o. uzavřena budoucí kupní 

smlouva na převod těchto nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova. 

Pozemky dotčené komunikací a vedením veřejného osvětlení budou následně převedeny do majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 5609/3 ostatní plocha o výměře cca 241 m2 a p.č. 5466/57 orná 

půda o výměře cca 107 m2 oba v k.ú. Přerov z majetku Státního pozemkového úřadu (pozemky pod 

komunikacemi v majetku obcí převádí bezplatně), část p.č. 5466/13 orná půda o výměře cca 145 m2 – 

dnes v KN vedená jako pozemek p.č. 5466/395 - ve spoluvlastnictví Ing. K. a Mgr. N. bezplatně (na 

základě budoucí darovací smlouvy uzavřené dne 29.4.2021). 

  

V rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, u hvězdárny II“ bylo také realizováno prodloužení 

vodovodu a kanalizace pro nově plánované RD na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 5466/395 oba v k.ú. 

Přerov. Tento vodovod a kanalizace provozně souvisí s úseky vodovodu a kanalizace, které statutární 

město Přerov nabylo do vlastnictví od společnosti AVČ s.r.o. na základě kupní smlouvy uzavřené dne 

4.2.2021. Provozování tohoto vodovodu a kanalizace zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace 

Přerov na základě smlouvy o provozování. 

Dne 18.2.2022 byla uzavřena mezi společnosti AVČ s.r.o. (jako investorem), statutárním městem 

Přerov (jako budoucím majitelem) a Ing. V.L. a Ing. T.D. (jako stavebníky) plánovací smlouva, která 

řeší práva a povinnosti smluvní strav ve vztahu k plánovaným stavbám veřejné infrastruktury 

vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“. Touto smlouvou se 

město m.j. zavázalo k budoucímu převzetí vybudovaného vodovodu a kanalizace.  

Protože nové úseky vodovodu a kanalizace provozně souvisí s vodovodem a kanalizací v majetku 

statutárního města Přerova byla se společností AVČ s.r.o. uzavřena dne 19.10.2022 Dohoda o úpravě 

vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. 

  

Dne 7.11.2022 zaslala společnost AVČ s.r.o. kolaudační souhlasy pro stavbu „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“ – Kolaudační souhlas o povoleném užívání stavby SO 301 Vodovod a SO 

302 Kanalizace splašková, vydaný dne 25.10.2022, a Kolaudační souhlas o povoleném užívání stavby 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy a SO 402 Veřejné osvětlení, vydaný dne 31.10.2022 a 

požádala o uzavření příslušných smluv o převodech infrastruktury do majetku města.  

Protože však výše citovaná plánovací smlouva nestanovila podmínky převodu vodovodu a kanalizace 

do majetku statutárního města Přerova je předkládáno ke schválení uzavření kupní smlouvy na převod 

vodovodu a kanalizace do majetku města za kupní cenu ve výši 1000,- Kč plus DPH za každou 

nemovitou věc.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno uzavření kupní smlouvy na převod prodloužení 

vodovodu a kanalizace – vybudovaných v rámci II. etapy v lokalitě U Hvězdárny v Přerově, 

která provozně souvisí s vodovodem a kanalizaci v ul. Hvězdná, která je v majetku města 

Přerova.  

 

 


