DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Záměr na bezúplatný převod části objektu označený jako „vestavba“ bývalého kulturního
domu v Červeném Hrádku a pozemku parc. č. 98/2 k. ú. Červený Hrádek u Plzně z vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM) do majetku města a
dále záměr získat do majetku města i související pozemky z vlastnictví Zemědělského
družstva Plzeň – Červený Hrádek a fyzické osoby.
2. Konstatování současného stavu a jeho anal ýza
Objekt bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku je v majetku Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových s letitou výpůjčkou Zemědělskému družstvu Plzeň – Červený
Hrádek (dále jen ZD ČH). Tato výpůjčka končí k 31. 12. 2014. ZD ČH je rovněž vlastníkem
pozemků
- parc. č. 166/2 o celkové výměře 1723 m2, zastavěná plocha a nádvoří
- parc. č. 165/1 o celkové výměře 649 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- parc. č. 166/1 o celkové výměře 654 m2, ostatní plocha, jiná plocha
vše zaps. na LV č. 1014 pro k. ú. Červený Hrádek U Plzně ve vlastnictví Zemědělského
družstva Plzeň – Červený Hrádek.
O možné budoucí využití tohoto objektu pro občany obvodu se zajímá MO Plzeň 4, který
zadal na základě usnesení ZMO Plzeň 4 studii na možné využití stávajícího objektu bývalého
kulturního domu v Červeném Hrádku. Zadáním studie bylo prověřit možnost variantního
využití objektu.
Varianta A – multifunkční zařízení pro provoz jeslí a prostory pro děti předškolního věku a
Varianta B – multifunkční využití pro denní stacionář pro seniory a prostory pro děti
předškolního věku.
Tyto požadavky studie prověřila a naplnila.
Předpokládané náklady na realizaci stavebních úprav jsou cca 19 mil. Kč vč. DPH.
Odhadované roční provozní náklady (energie) činí 833 000,- Kč. Odhadované roční mzdové
náklady v částce 3,2 mil. Kč.
Usnesením ZMO Plzeň 4 č. 37 ze dne 19. 6. 2014 bylo doporučeno zahájit jednání ve věci
převodu nemovitých věcí do majetku města Plzně:
- stavby č. p. 186 k. ú. Červený Hrádek u Plzně (kulturní dům v Červeném Hrádku)
v majetku ČR
- související pozemky v cizím vlastnictví (parc. č. 166/2, parc. č. 160/3, parc. č. 165/1 a
parc. č. 166/1 vše k. ú. Červený Hrádek u Plzně.
Důvodem získání je využití prostor pro zařízení předškolního vzdělávání a denní stacionář
pro seniory.
Dne 25. 7. 2014 se na MAJ MMP uskutečnilo jednání za účasti zástupců ÚZSVM, MO
Plzeň 4, ŘEÚ a MAJ MMP. Zástupci MO Plzeň 4 zde přednesli svůj požadavek na převod
části objektu č.p. 186, občanská vybavenost (bývalý kulturní dům) na pozemku parc. č. 166/2
k. ú. Červený Hrádek u Plzně a souvisejících pozemků parc. č.165/1, parc. č. 166/1, parc. č.
166/2, které vlastní ZD ČH a dále i parc. č. 160/3 vše k. ú. Červený Hrádek u Plzně o celkové
výměře 2150 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, zaps. na LV č. 1081 pro k. ú. Červený
Hrádek u Plzně je ve vlastnictví fyzické osoby.

Rovněž zástupci ÚZSVM sdělili, že na předchozích jednáních, která proběhla bez účasti
MAJ MMP, měli možnost se seznámit se zpracovanou studií MO Plzeň 4 na využití objektu
č.p. 186 Červený Hrádek, respektive části tohoto objektu nazvaná jako vestavba. Po
seznámení s touto studií konstatují, že dle jejich názoru splňuje veřejný zájem, a tudíž by bylo
možné realizovat převod této části formou bezúplatného převodu. Formou bezúplatného
převodu by bylo možno převést z vlastnictví státu i pozemek parc. č. 98/2 o výměře 248
ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 60000 pro k. ú. Červený Hrádek u Plzně,
který je související s tímto objektem.
ÚZSVM a MO Plzeň 4 jednali o možnosti převodu části objektu č.p. 186 také se ZD ČH.
ZD ČH užívá objekt na základě smlouvy o výpůjčce, která končí 1. 1. 2015. ZD ČR nemá
finanční prostředky na odkoupení celého objektu a ani celý objekt nepotřebuje. Pro svoji
potřebu využívá pouze severovýchodní část budovy jako kanceláře.
ÚZSVM je nakloněn realizovat BÚP části objektu do majetku města Plzně, a to i z důvodu,
že by od 1. 1. 2015 zatížil svůj rozpočet na vynakládání finančních prostředků na běžnou
údržbu tohoto objektu a tudíž je pro stát i z pohledu hospodárnosti realizovat BÚP na město
Plzeň.
ZD ČH souhlasí s tím, aby město získalo část objektu č.p. 186 Červený Hrádek a je
ochotno jednat i o převodu pozemku pod budovou parc. č. 166/2, který je v jejich vlastnictví.
Dále se vyjádřilo písemně pro MO Plzeň 4, že je ochotno městu nabídnou i další či jejich části
pozemky, které souvisejí s touto budovou.
ZD ČR, ale mělo představu, že město získá od státu formou BÚP celý objekt č.p. 186 a
poté administrativní část objektu smění za pozemky pod svojí částí objektu a za další
pozemky související s objektem. Toto ale není nerealizovatelné. V případě převodu nemovité
věci od státu formou BÚP, a to z důvodu veřejného zájmu, je nabývající subjekt zavázán pod
smluvní pokutou, že s tímto majetkem nebude po dobu 20 let nakládat, tj. nepřevede majetek
na jinou osobu ani ho nebude komerčně využívat. Smluvní závazek je evidován v katastru
nemovitostí jako věcné právo. Tuto skutečnost ÚZSVM na jednání dne 25. 7. 2014 potvrdil a
přislíbil, že toto vše bude ze strany ÚZSVM ZD ČH vysvětleno, aby byli informováni, že jimi
navrhovaná majetková transakce je neslučitelná s podmínkami zákona č. 219/2000 Sb., zákon
o státním majetku a bude muset být jednáno o jiné formě vypořádání stavby a pozemku pod
stavbou a pozemků souvisejících.
V případě, že bude nalezeno řešení ve věci otázky majetkového vypořádání mezi městem a
ZD ČR, ÚZSVM na své náklady zpracuje oddělení budovy.
Jednání s FO o odkoupení pozemku bude zahájeno až po domluvě o majetkovém
vypořádání mezi městem a ZD ČH.
K variantě B multifunkční využití pro denní stacionář pro seniory a prostory pro děti
předškolního věku se kladně vyjádřil odbor sociálních služeb ÚSO MMP dne 14. 4. 2014.
Stanovisko Technického úřadu MMP není k dispozici. O stanovisko bylo požádáno dne
22. 7. 2014.
KNM RMP na svém jednání dne 12. 8. 2014 doporučila Radě města Plzně souhlasit se
záměrem města a Rada města Plzně svým usnesením č. 953 ze dne 14. 8. 2014 vyslovila
souhlas s výše popsaným záměrem města.
3. Předpokládaný cílový s tav
Záměr získat část objektu označený jako „vestavba“ bývalého kulturního domu
v Červeném Hrádku a parc. č. 98/2 k. ú. Červený Hrádek u Plzně bezúplatným převodem
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města a dále záměr získat vestavbou zastavěnou část a
další související pozemky z vlastnictví Zemědělského družstva Plzeň – Červený Hrádek a
z vlastnictví fyzické osoby.

4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Budou vyčísleny v rámci realizace konkrétních výkupů.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 37/14
Stanovisko ÚSO MMP
Zápis z KNM RMP
Usnesení RMP č. 953/2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nešetří se.
10.

Přílohy

Příloha č. 1 – žádost MO Plzeň 4 + usnesení ZMO Plzeň 4
Příloha č. 2 – stanovisko ÚSO MMP
Příloha č. 3 – vyjádření ZD ČH
Příloha č. 4 – zákres vestavby
Příloha č. 5 – zápis z KNM RMP
Příloha č. 6 – katastrální mapy
Příloha č. 7 – usnesení RMP č. 953/2014.
Zpracovala: Jitka Kašparová, MAJ MMP.

