
Pořadové číslo:  3/3.3.5. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – stavby 

Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. na pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov a zřízení 

věcného práva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - stavby Přerov I - 

Město, č.p. 830, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č. 5307/92 v k. ú. Přerov, z vlastnictví ČR, s 

příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město a zřízení věcného práva, a to za těchto podmínek: 

  

1. Nabyvatel se zavazuje, že převáděný majetek nebude využívat k hospodářské činnosti ve smyslu 

komerční či jiné výdělečné činnosti, nebude jej pronajímat ani jej nepřenechá do pachtu, ani takové 

nakládání nestrpí. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického 

práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí.  

  

2. Smluvní strany se dohodly, že porušením podmínky stanovené v odst. 1 tohoto Článku je stav, kdy 

výsledkem níže uvedeného výpočtu bude hodnota vyšší než „20“ (%). Výpočet skutečné míry 

hospodářského využití příslušné nemovitosti v daném kalendářním roce bude založen na poměru 

plochy zaujímající hospodářskou činnost k celkově využitelné ploše převáděného majetku, s 

přihlédnutím k počtu dnů hospodářského využívání, a to dle níže uvedeného vzorce:  

  

  

Suma [A1; A365/366] 

------------------------- *100 ≤ 20% 

B * C 

  

kde údaje ve vzorci znamenají: 



A1 až 365/366 plocha nemovitosti z celkové využitelné plochy nemovitosti využita konkrétní den 

kalendářního roku k hospodářské (ve smyslu komerční či jiné výdělečné) činnosti (v m2) 

Suma [A1, A365/366] součet A za všechny kalendářní dny kalendářního roku (v m2) 

B celková využitelná plocha nemovitosti (v m2) 

C celkový počet dnů kalendářního roku (tj. 365 resp. 366 v přechodném roce)  

  

3. Smluvní strany se dohodly, že za hospodářskou činnost se dále nepovažuje taková činnost, která je 

považována ve smyslu Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v Čl. 107 odst. 1 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (2016/C 262/01) za činnost nehospodářskou.  

  

4. Bude-li nabyvatel převáděný majetek využívat k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či jiné 

výdělečné činnosti anebo bude-li převáděný majetek nabyvatelem pronajímán či přenechán do 

pachtu, nebo bude takové nakládání nabyvatelem trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu 

ve výši 1.650.000,- Kč.  

  

5. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené v odst. 

1 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy 

písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení 

smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.  

  

6. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů 

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

  

7. Převodce je oprávněn provést kontrolu, zda jsou závazky nabyvatele z této smlouvy dodržovány. 

Nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout součinnost, zejména umožnit převodci šetření na 

místě a na výzvu převodce mu předložit požadované dokumenty.  

V případě porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to 

ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce lze uložit i opakovaně.  

  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje v souladu 

s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II odst. 2 smlouvy, ve 

prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku 

nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem nebo věcným 

břemenem, a to po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle této 

smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné 

právo. Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, 

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že se snaží bezúplatně nabýt budovu školky 

Kouřilkova již od roku 2015, doporučuje tedy bezúplatný převod schválit, dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 8. schůzi konané dne 23.1.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - stavby Přerov I - 

Město, č.p. 830, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č. 5307/92, z vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 - Nové Město, dle návrhu usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Stavba Přerov I-Město, č.p. 830 se nachází v Přerově, na ulici Kouřilkova. Stavba je ve vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2. 

  

Stavba stojí na pozemku parc. č. 5307/92 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 

města Přerova. 

  

Budova je využívána příspěvkovou organizací Mateřská škola Přerov, Kouřilkova 2, jejímž 

zřizovatelem je rovněž statutární město Přerov.  

  

Zastupitelstvo města Přerova na svém 8. jednání dne 13.7.2015 neschválilo úplatný převod a schválilo 

bezúplatný převod stavby Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. 

  

Vzhledem k tomu, že je budova využívána jako mateřská škola, tedy k nekomerční činnosti, podal 

odbor správy majetku a komunálních služeb žádost o bezúplatný převod v souladu s ustanovením § 

22, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., a to z důvodu veřejného zájmu spočívajícím v péči o děti a mládež 

a zajištění předškolního vzdělávání dětí. 

  

Žádosti bylo po několikaletých jednáních vyhověno a Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových připravil Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 

věcného práva, včetně omezujících podmínek, kterou zaslal a požádal o schválení bezúplatného 

převodu včetně zřízení věcného práva a omezujících podmínek v Zastupitelstvu a zaslání příslušného 

usnesení. 

  

V současné době je užívací vztah ošetřen Smlouvou o výpůjčce nemovité věci do 28.2.2027. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod stavby Přerov I-

Město, č.p. 830 (budovy Mateřské školky Kouřilkova), na pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov, 

která se nachází v Přerově, na ulici Kouřilkova, z důvodu majetkoprávního vypořádání - 

sjednocení vlastnictví pozemku a stavby.  

 

 


