
Pořadové číslo: 19/3.2.9.

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 27.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 
1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-Město  na pozemku  p.č. 740/2 
v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                             

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-
Město,  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha, o výměře 298 
m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti První KPU s.r.o., se 
sídlem Přerov, Kojetínská 56, za kupní cenu 8.500.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 74. schůzi konané dne 21.8.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod budovy č.p. 1573 - ubytovna Chemik v rozsahu a za 
podmínek dle návrhu usnesení. Současně Rada města Přerova schválila úplatný převod 
movitých věcí - vybavení budovy č.p. 1573 - ubytovna Chemik.

Důvodová zpráva:



Budova č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušná k části obce Přerov I. – Město, na pozemku 
p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, (Ubytovna Chemik)  včetně vybavení a pozemek p.č. 740/2, zastavěná 
plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov byla užívána na základě nájemní smlouvy a smlouvy o 
výpůjčce uzavřené dne 21.3.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.10.2011  panem F.K. Nájem i 
výpůjčka  byly ukončeny dohodou k 31.12.2012, kdy od 1.1.2013 byla uzavřena nájemní smlouva a 
smlouva o výpůjčce se společností První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, jejímž 
jednatelem je pan F. K. a pan V.P.. Pan  K. a následně jím založená společnost První KPU s.r.o. v 
uvedené budově provozuje ubytovnu. Roční nájemné je stanoveno dohodou a činí 538.831,70 Kč. 

V 1. PP budovy je situována výměníková stanice ve vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s. 
jejíž umístění bylo ošetřeno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dne 12.1.2009.

Společnost První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56 nyní požádala o převod budovy 
ubytovny a zastavěného pozemku. Svou žádost odůvodňuje tím, že budova je ve špatném technickém 
stavu a potřebuje celkovou rekonstrukci. Je nutno provést rekonstrukci elektroinstalace pokojů a 
chodeb, vodoinstalace a zdravoinstalace a vyměnit výtah. 

V loňském roce provedl nájemce se souhlasem města rekonstrukci objektu zahrnující 
kompletní výměnu oken, včetně parapetů, opravu, utěsnění a nátěr fasády v hodnotě celkem 
1.453.400,- Kč, bez DPH. Náklady na rekonstrukci byly nájemci p. K. započteny na úhradu 
nájemného za období od 1.4.2012 do 31.12.2012. Pan Kornel a společnost První KPU s.r.o. uzavřeli 
dne 28.12.2012 smlouvu o postoupení pohledávky odpovídající výši nákladů uhrazených p. K. na 
rekonstrukci budovy a které nebyly započteny na úhradu nájemného do 31.12.2012. Dle nájemní 
smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 28.12.2012 s účinností od 1.1.2013 mezi statutárním 
městem Přerova a První KPU s.r.o. je tato pohledávka započtena na úhradu nájemného tak, že za 
období od 1.1.2013 do 30.6.2014 bude nájemné za budovu činit 1000,- Kč/měsíc, navýšených o 
příslušnou sazbu DPH a od 1.7.2014 do 31.7.2014 bude nájemné činit 13.002,97 Kč/měsíc, 
navýšených o příslušnou sazbu DPH. V případě převodu budovy do vlastnictví První KPU s.r.o. tato 
pohledávka dle ustanovení čl. VII. uvedené nájemní smlouvy zanikne.

Žádost o převod budovy byla předložena k projednání na 60. schůzi Rady města Přerova dne 
10.4.2013, kdy rada podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod budovy včetně 
zastavěného pozemku z vlastnictví města do vlastnictví nájemce - První KPU s.r.o. Zastupitelstvo 
města Přerova na 17. zasedání konaném dne 15.4.2013 tento záměr města schválilo. 
Záměr města - úplatný převod budovy č.p. 1573 včetně zastavěného pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov 
byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 22.4. do 7.5.2013.

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny převáděné nemovitosti a 
movitých věcí - vybavení v budově. Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Stanislavem 
Sedláčkem byla cena nemovitostí - budovy č.p. 1573 a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov stanovena 
takto:
cena administrativní - celkem za budovu a pozemek 8.728.415,20 Kč
z toho cena budovy - celkem 8.182.227,50 Kč (od této ceny se odečítá hodnota věcného břemene 
strpění provozu výměníkové stanice ve výši 105.536,20 Kč a věcné břemeno přístupu za účelem 
provádění údržby, revize, oprav a kontrol ve výši 10.000,- Kč)  a cena pozemku - celkem 661.723,90, 
t.j. 2220,- Kč/m2.
cena v místě a čase obvyklá - celkem za budovu a pozemek 8.500.000,- Kč.

Cena movitých věcí tvořících vybavení objektu bydlení č.p. 1573 byla stanovena znaleckým 
posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem ve výši celkem 55.360,- Kč.

Zástupci společnosti První KPU s.r.o. byli seznámeni se znaleckými posudky a souhlasili s 
kupní cenou za nemovitost i movité věci i úhradou nákladů spojených s převodem.

Rada města Přerova na 74. schůzi konané dne 20.8.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod budovy č.p. 1573 včetně zastavěného pozemku za cenu 8.500.000,-
Kč a schválila úplatný převod movitých věcí - vybavení budovy č.p. 1573 za cenu 55.360,- Kč do 
vlastnictví společnosti První KPU s.r.o.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládání ke schválení úplatný převod budovy č.p. 
1573 Ubytovna Chemik včetně zastavěné plochy  současnému nájemci budovy společnosti První 
KPU s.r.o. za cenu stanovenou znaleckým posudkem.




