
Pořadové číslo: 15/4.2.9.

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 7.12.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 12. 
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:

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu  
bydlení č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 a 
pozemků p.č. 731 a p.č. 732, včetně příslušenství,  vše v k.ú.Přerov (Velké Novosady 5).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod objektu bydlení  č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast.pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost.pl., o výměře 
886 m2, včetně příslušenství, vše v  k.ú.Přerov (bývalé dílny SOŠ a SOU elektrotechnického Lipník 
n/B., Velké Novosady 5) z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti První KPU 
s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635 za kupní cenu ve výši 4.280.000,-
Kč (dle nabídky zájemce).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 5.12.2012 hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového 
řízení a po projednání doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit  úplatný převod pro zájemce, společnost První KPU s.r.o.

Rada města Přerova



Rada města Přerova z časových důvodů materiál neprojednávala. 

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na své  50. schůzi dne 17.10.2012 usnesením č. 1932/50/6/2012 schválila záměr 
statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitostí –  objektu  bydlení č.p. 406, příslušného k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.731 a pozemků p.č. 731, zast.pl. a nádvoří, o výměře 421 
m2  a p.č. 732, ost.pl., o výměře 886 m2, včetně příslušenství, vše v k.ú.Přerov (bývalé dílny SOŠ a 
SOU elektrotechnického Lipník n/B., Velké Novosady 5)  a vyhlášení výběrového řízení na prodej 
těchto nemovitostí.  

Na základě výše uvedeného odbor správy majetku vyhlásil dne 22.10.2012 výběrové řízení za níže 
uvedených podmínek a s termínem uzávěrky přihlášek - nabídek dne 23.11.2012.  Vyhlašovaná cena 
byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši min. 4.200.000,- (cena v místě a čase obvyklá). 
Účastnický poplatek činil 2.400,-Kč (včetně DPH).

Podmínky výběrového řízení:
1. V současné době je možné nemovitosti využívat k účelu, ke kterému byly kolaudovány nebo podle 
Územního plánu města (ÚPm) Přerova k obchodnímu prodeji. Změnou č. 1 ÚPm Přerova dojde k 
jejich vymezení pro polyfunkční občanskou vybavenost. Předpokládaný termín schválení změny 
územního plánu zastupitelstvem města je duben 2013.

2. Nemovitosti jsou kolaudovány k účelu využití jako odborné učebny, dílny, kanceláře, sklady a 
příslušné sociální zařízení. 

3. Kupní smlouva bude obsahovat tato smluvní ujednání:
-   Statutární město Přerov si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující bude 
užívat
    převáděné nemovitosti jako ubytovnu, penzion a obdobné zařízení sloužící k ubytování fyzických 
osob.
- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu pro případ, že bude užívat převáděné
    nemovitosti jako ubytovnu, penzion a obdobné zařízení k ubytování fyzických osob, a to ve výši
   1.000.000,-Kč.
-  Kupující zřizuje k převáděným nemovitostem ve prospěch prodávajícího předkupní právo, a to jako 
právo
   věcné, které působí i vůči případným dalším vlastníkům převáděných nemovitostí a které bude 
zapsáno do
   katastru nemovitostí a prodávající toto právo přijímá. Kupující a případní další vlastníci převáděných
   nemovitostí jsou pro případ jakéhokoliv zcizení převáděných nemovitostí, jejich částí nebo podílu na 
nich
   povinni nabídnout tyto nemovitosti, jejich části nebo podíl na nich prodávajícímu, a to za kupní cenu
   stanovenou znaleckým posudkem ke dni převodu předmětných nemovitostí. V případě, že při 
uplatnění
   předkupního práva k převáděným nemovitostem bude na těchto nemovitostech zřízeno zástavní 
právo,
   zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši pohledávky, která bude tímto
   zástavním právem zajištěna.

4.   Zájemce doloží čestné prohlášení, že:
      - nemá žádné dluhy vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům,
      -  není v likvidaci,
      -  nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce,
      - nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení nebo nebylo  
         insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, 



      -  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
      - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na  
         pojistném a na   penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku  
         zaměstnanosti, s výjimkou případů  kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v 
         prodlení se splácením splátek.
5.  Podmínkou výběrového řízení je dodržení Pravidel pro konání výběrového řízení v  případech  
prodeje a
      nájmu nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov (na vyžádání vydá odbor správy 
majetku
      nebo na www.prerov.eu, Magistrát, Potřebuji  vyřídit, Formuláře, Právní tématika)
6.  Rada města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.

Přihláška do výběrového řízení:
1. měla obsahovat:
     - záměr na využití nemovitostí,
     - nabídku výše kupní ceny,
     - výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list,
     - prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či 
založeným 
       subjektům dluhy,
     - zproštění mlčenlivosti.

Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci:
1. společnost IMIT s.r.o., se sídlem Radslavice 315, IČ 62360540. 
Nabídla kupní cenu ve výši 4.205.000,-Kč. Předložila záměr na využití nemovitostí pro lektorskou 
činnost, školící centrum, rekvalifikace, školení firem a zaměstnanců, sídlo společností, kanceláře. 
Souhlasila s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení a doložila potřebné doklady.

2. společnost První KPU s.r.o.,  se sídlem Přerov I - Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635.
Nabídla kupní cenu ve výši 4.280.000,-Kč. Předložila záměr na využití nemovitostí jako sídlo firmy, 
školící zařízení, kancelářské prostory, dispečink autodopravy. Souhlasila s vyhlášenými podmínkami 
výběrového řízení a doložila potřebné doklady.

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že na část obvodového pláště budovy Velké Novosady 5 o 
výměře 35 m2 je uzavřena nájemní smlouva mezi StMPr, jako pronajímatelem a společností 
PERFECT OUTDOOR s.r.o., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Svatého Ducha 68/5, IČ 
27835227, jako nájemcem. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného činí 52.500,-Kč/rok, která je navýšena o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je umístění 
reklamního zařízení - společnost KAUFLAND.  Smluvní vztah přejde na nového vlastníka a nájemní 
smlouva bude i předána.

Komise pro záměry na zasedání dne 5.12.2012 po projednání  nabídek doporučila Radě města Přerova  
podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitostí Velké Novosady 5 do 
vlastnictví společnosti První KPU s.r.o.. 

Předloženým materiálem je řešen převod nevyužitých nemovitostí z vlastnictví StMPr do 
vlastnictví zájemce ve výběrovém řízení.




