
Pořadové číslo: 14/3.1.2.

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 25.10.2012

Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 5. 11. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
IVANA KOZÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 
statutárního města Přerova – objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 
5307/209, p.č.  5307/227 a p.č. 5307/230, včetně příslušenství a movitých věcí, vše v k.ú. 
Přerov (Petřivalského 3).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 
5307/209, zast. pl. a nádvoří, o výměře 1.137 m2, p.č. 5307/227, zast. pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 a 
p.č. 5307/230, ost.pl. o výměře 11 m2, vše v k.ú. Přerov (víceúčelový objekt Petřivalského 3), včetně 
příslušenství a movitých věcí dle přílohy, do vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví 
Sportovního klubu, se sídlem Přerov I – Město, Petřivalského 1, IČ 00533963 za kupní cenu ve výši 
4.000.000,-Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 10.10.2012 po projednání variantního návrhu usnesení 
(varianta I - neschválit, varianta II - schválit) doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí
Petřivalského 3 (víceúčelový objekt) do vlastnictví StMPr, za předpokladu finančního krytí. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 50. schůzi dne 17.10.2012 po projednání podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova  schválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí 
Petřivalského 3 (víceúčelový objekt)  do vlastnictví StMPr, za předpokladu finančního krytí. 



Důvodová zpráva:

Nemovitosti – objekt občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušný k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227 a pozemky p.č. 5307/209 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.137 
m2, p.č. 5307/227 zast. pl. a nádvoří o výměře 24 m2 a p.č. 5307/230 ost. pl. o výměře 11 m2, včetně 
příslušenství, vše v k.ú. Přerov se nacházejí na ul. Petřivalského, č.o. 3 v těsné blízkosti areálu 
zimního stadionu. Jedná se o halu pro sportovní, kulturní a komerční účely. Vlastníkem nemovitostí je 
Sportovní klub, se sídlem Přerov I – Město, Petřivalského 1, IČ 00533963.

Nemovitostí sestávají ze zastavěných pozemků, vlastní jednopodlažní víceúčelové haly a z části 
provozního zázemí (šatny, sociální zázemí, kancelář, komunikační prostory, která je řešena jako 
dvoupodlažní a je situována mezi vlastní halou a plynule navazujícím provozním zázemím zimního 
stadionu (hotelová část).
Nemovitost je kolaudována jako víceúčelové zařízení. 
Celkový technický stav objektu je průměrný, odpovídající stáří (19 let), konstrukčnímu řešení, 
použitým stavebním materiálům, způsobu údržby a užívání.  
Pozemky jsou vybaveny inženýrskými sítěmi, vyjma přípojky plynu (napojení na plyn je v dané 
lokalitě možné, ale není provedeno).
(viz příloha)

Prezident Sportovního klubu, MUDr. Michal Chromec se obrátil na StMPr s nabídkou odkoupení 
nemovitostí sportovní haly na ul. Petřivalského do vlastnictví StMPr.  Navrhl kupní cenu ve výši 
4.500.000,-Kč. (viz příloha)

Dle sdělení prezidenta klubu jsou, mimo smlouvy s dodavateli energií,  předmětné nemovitosti vázány 
nájemními smlouvami s Přerovským volejbalových klubem (smlouva na dobu neurčitou s 
každoročním projednáním výše nájemného) a krátkodobé smlouvy se středními a základními školami. 

Dále bylo sděleno, že kupní cena ve výši 4.500.000,-Kč je cena za nemovitosti včetně movitých věcí 
(vnitřní vybavení – tribuny, koše, časomíra, zařízení kanceláří a šaten).

MUDr. Chromec předložil znalecký posudek ze dne 19.5.2009 vyhotovený soudním znalcem JUDr. 
Vratislavem Dočkalíkem, ve kterém zjištěná administrativní cena nemovitostí činí 8.253.470,-Kč.

Cena v místě a čase obvyklá předmětných nemovitostí stanovená soudním znalcem Ing. Danem 
Hosem ze dne 9.7.2012 činí 6.000.000,-Kč. Tato cena nezahrnuje ocenění pozemku p.č. 5307/230 ost. 
pl.

Nabízená kupní cena StMPr za výše uvedené nemovitosti činí 4.000.000,-Kč.

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že v rozpočtu pro rok 2012 a 2013 nejsou dostatečné 
finanční prostředky pro realizaci výkupu nemovitostí sportovní haly a ani na správu a údržbu 
nemovitostí. 

Komise pro záměry na zasedání dne 10.10.2012 po projednání variantního návrhu usnesení (varianta I 
- neschválit, varianta II - schválit) doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Petřivalského 3  do vlastnictví StMPr. 

Rada města Přerova na své 50. schůzi dne 17.10.2012 po projednání podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Petřivalského 3 do vlastnictví 
StMPr, za předpokladu finančního krytí. 



Předloženým materiálem je řešen výkup nemovitostí víceúčelového objektu na ul. Petřivalského 
z vlastnictví Sportovního klubu Přerov do vlastnictví StMPr.




