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Název materiálu:

Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. neschvaluje dohodu o narovnání navrženou Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním správcem 
úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-
Čekyně, Přerov, která měla být uzavřena mezi Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním správcem 
úpadce společností OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním městem Přerov a jejímž obsahem měl být 
úplatný převod objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušného k části obce Přerov I-Město, 
postaveného na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 265 m2, 
objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2, objektu 
k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku 
p.č. 800 a pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2, objektu k bydlení č.p. 744 
(Škodova 21), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 801 a pozemku
p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 267 m2, objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušného
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 302 m2, objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušného k části obce Přerov 
I-Město, postaveného na pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2, jiné stavbě č.p. 
2877 (Škodova 19a), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 a 
pozemku p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu 
5.545.210,- Kč. Součástí dohody měl být závazek statutárního města Přerova, že po provedení vkladu 
vlastnického práva statutárního města Přerova na základě dohody o narovnání do katastru nemovitostí 



vezme v plném rozsahu zpět žalobu proti insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi na vyloučení 
nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka společnosti OPERA Bohemia s.r.o., kterou statutární město 
Přerov podalo ke Krajskému soudu v Ostravě dne 12.6.2013, a to s návrhem na zastavení soudního 
řízení a s návrhem, aby žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů řízení.

2. vyslovuje nesouhlas s návrhem Mgr. Marka Vlka jako insolvenčního správce úpadce společnosti 
OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, ze dne 
30.9.2013 na způsob řešení incidenčního sporu mezi Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním 
správcem úpadce společností OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním městem Přerov týkajícím se 
zahrnutí objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušného k části obce Přerov I-Město, 
postaveného na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 265 m2, 
objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2, objektu 
k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku 
p.č. 800 a pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2, objektu k bydlení č.p. 744 
(Škodova 21), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 801 a pozemku
p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 267 m2, objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušného
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 302 m2, objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušného k části obce Přerov 
I-Město, postaveného na pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2, jiné stavbě č.p. 
2877 (Škodova 19a), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 a 
pozemku p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetkové 
podstaty úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o., který je blíže uveden v důvodové zprávě a jehož 
podstatou je převod výše uvedených nemovitostí z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do 
vlastnictví 3. osoby, která by byla vybrána na základě transparentního výběrového řízení. 

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 80. schůzi konané dne 13.11.2013 usnesení 
č. 2936/80/8/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení 
v navrženém znění.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov bylo do 13.9.2007 vlastníkem obytných domů Škodova 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, situovaných ve vnitrobloku ul. Škodova v blízkosti bývalého areálu 
JUTA. V těchto obytných domech se nacházelo 82 bytových jednotek IV. kategorie, 
které nájemci obývali na základě nájemních smluv uzavřených převážně na dobu neurčitou. 
Soubor nemovitých věcí ul. Škodova tvořily v roce 2007 následující nemovitosti:

- objekt k bydlení č.p. 1604, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 798 a pozemek p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 264 m2 (Škodova 27),

- objekt k bydlení č.p. 746, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 799 a pozemek p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2 (Škodova 25),

- objekt k bydlení č.p. 745, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 800 a pozemek p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2 (Škodova 23),

- objekt k bydlení č.p. 744, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 801 a pozemek p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 265 m2 (Škodova 21),



- objekt k bydlení č.p. 743, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 802 a pozemek p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2 (Škodova 19),

- objekt k bydlení č.p. 742, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 803 a pozemek p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2 (Škodova 17),

- objekt k bydlení č.p. 737, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 804 a pozemek p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2 (Škodova 15),

- pozemek p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2879 m2, 

- jiná stavba č.p. 2877, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku 
p.č. 805/2 a pozemek p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2

(Škodova 19a), vše v k.ú. Přerov.

Dne 16.4.2007 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 5. zasedání usnesení 
č. 69/5/3/2007 B-5, kterým schválilo úplatný převod výše uvedených nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví spol. Immofin CZ s.r.o., IČ 27772829, 
se sídlem Zámecká 31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, za kupní cenu 1.500.000,-Kč
a za podmínek uvedených ve vyhlášení výběrového řízení. Následně dne 4.6.2007 přijala 
Rada města Přerova na své 12. schůzi usnesení č 399/12/7/2007 B-3, kterým schválila znění 
kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a spol. Immofin CZ s.r.o. 

Kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov a spol. Immofin CZ s.r.o. byla 
uzavřena dne 15.8.2007, přičemž na základě této smlouvy se kupující stal vlastníkem 
nemovitých věcí ke dni 13.9.2007. Kupující se v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy 
zavázal, že nejpozději do 5 let od nabytí vlastnictví (pozn. do 13.9.2012) započne s novou 
výstavbou, kterou provede v celém rozsahu převáděných nemovitostí. Pro případ, že by 
kupující tuto povinnost neplnil, zavázal se kupující v čl. IV odst. 2 kupní smlouvy 
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč a ve prospěch prodávajícího 
bylo současně sjednáno právo odstoupit od smlouvy. 

Dne 25.9.2007 (tj. po uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a 
společností Immofin CZ s.r.o. dne 15.8.2007) byla v obchodním rejstříku zapsána změna 
obchodní firmy společnosti z „Immofin CZ s.r.o.“ na „OPERA Bohemia s.r.o.“

Ke dni vyhotovení této předlohy je společnost OPERA Bohemia s.r.o. stále zapsána 
v katastru nemovitostí na LV č. 15287 pro k.ú. Přerov jako vlastník všech nemovitostí, 
které nabyla od statutárního města Přerova na základě kupní smlouvy ze dne 15.8.2007. 
V této souvislosti upozorňujeme na to, že společnost OPERA Bohemia s.r.o. již v minulých 
letech zcela odstranila objekt k bydlení č.p. 743 (Škodova 19) a jinou stavbu č.p. 2877 
(Škodova 19a), přičemž však do dnešního dne nezajistila výmaz těchto staveb z katastru 
nemovitostí a že v současné době jsou do úrovně terénu rovněž odstraněny objekt k bydlení  
č.p. 737 (Škodova 15) a č.p. 1604 (Škodova 27), přičemž na jejich místě zůstala neodklizená 
suť. Dále upozorňujeme na to, že u pozemků p.č. 798, 799, 800, 801, 802 a 805/1, vše v k.ú. 
Přerov, došlo oproti stavu z roku 2007 ke změně jejich výměr vyhlášením platnosti 
obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Přerov dne 5.11.2010, kdy pozemek p.č. 798 je nově 
evidován s výměrou 265 m2, p.č. 799 s výměrou 261 m2, p.č. 800 s výměrou 263 m2, p.č. 801 
s výměrou 267 m2, p.č. 802 s výměrou 262 m2 a p.č. 805/1 s výměrou 2855 m2.

Dne 10.8.2012 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost společnosti OPERA 
Bohemia s.r.o. o prodloužení lhůty ke splnění závazku kupujícího uvedeného v čl. IV odst. 1 
písm. a) kupní smlouvy, podle kterého měl kupující započít s novou výstavbou ve lhůtě 5 let 



od nabytí vlastnictví k předmětným nemovitostem (tj. do 13.9.2012), do 15.8.2014. 
Zastupitelstvo města Přerova však na svém 13. zasedání konaném dne 10.9.2012 přijalo 
usnesení č. 567/13/3/2012, kterým v bodě 2. neschválilo uzavření dodatku č. 1 ke kupní 
smlouvě, kterým by došlo k prodloužení této lhůty do 15.8.2014. 

Vzhledem k tomu, že nedošlo k prodloužení lhůty ke splnění závazku společnosti 
OPERA Bohemia s.r.o. uvedeného v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy a společnost 
OPERA Bohemia s.r.o. nezahájila do 13.9.2012 novou výstavbu v lokalitě ul. Škodova, 
bylo statutární město Přerov oprávněno od kupní smlouvy odstoupit a požadovat 
po společnosti OPERA Bohemia s.r.o. uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,-Kč. 

S ohledem na tuto skutečnost přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 
14. zasedání konaném dne 5.11.2012 usnesení č. 614/14/3/2012, kterým schválilo odstoupení 
statutárního města Přerova jako prodávajícího od kupní smlouvy se společností OPERA 
Bohemia s.r.o. jako kupujícím ze dne 15.8.2007. Prohlášení statutárního města Přerova ze dne 
7.11.2012 o odstoupení od kupní smlouvy bylo doručeno společnosti OPERA Bohemia s.r.o. 
dne 9.11.2012 a tímto dnem mělo statutární město Přerov nabýt předmětné nemovitosti zpět 
do svého vlastnictví. 

Již dne 20.9.2012 však bylo u Krajského soudu v Ostravě zahájeno proti společnosti 
OPERA Bohemia s.r.o. insolvenční řízení, v jehož rámci byl usnesením Krajského soudu 
v Ostravě ze dne 22.4.2013 zjištěn úpadek společnosti OPERA Bohemia s.r.o. a na její 
majetek byl prohlášen konkurs. Následně dne 14.5.2013 zapsal insolvenční správce 
Mgr. Marek Vlk do soupisu majetkové podstaty dlužníka všechny nemovitosti, které byly 
předmětem kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společností OPERA Bohemia 
s.r.o. ze dne 15.8.2007.

Následně dne 12.6.2013 podalo statutární město Přerov, zastoupené advokátkou 
Mgr. Lenkou Hrudíkovou, ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu proti insolvenční správci 
Mgr. Marku Vlkovi na vyloučení výše uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o., o které však nebylo do dne vyhotovení této předlohy 
rozhodnuto.

V návaznosti na výše uvedený soudní spor mezi statutárním městem Přerov 
a insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty 
dlužníka, navrhl insolvenční správce Mgr. Marek Vlk následující způsoby řešení sporu:

1. úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově do vlastnictví 
statutárního města Přerova: 

Dne 14.6.2013 doručil insolvenční správce Mgr. Marek Vlk advokátce Mgr. Lence 
Hrudíkové návrh dohody o narovnání mezi insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem 
a statutárním městem Přerov, jejímž obsahem má být úplatný převod souboru nemovitých 
věcí, které byly převedeny na základě kupní smlouvy ze dne 15.8.2007 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o., z vlastnictví 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou 
celkovou kupní cenu ve výši 5.545.210,- Kč (viz příloha č. 4). 

Výše kupní ceny byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 886/19/2013, 
který na základě objednávky insolvenčního správce Mgr. Marka Vlka zpracoval dne 3.5.2013 
znalec Vladimír Škrňa, s místem podnikání Lomená 16, Olomouc. Výše uvedeným 



znaleckým posudkem byla stanovena celková kupní cena před zaokrouhlením 
na 5.545.211,40 Kč s tím, že cena staveb byla stanovena na 0,- Kč, cena stavebních pozemků 
na 3.519.417,60 Kč a cena ostatních stavebních pozemků na 2.025.793,80 Kč.

Podle návrhu dohody o narovnání by měl insolvenční správce Mgr. Marek Vlk 
po uzavření dohody požádat zajištěné věřitele o schválení prodeje nemovitých věcí mimo 
dražbu, a to přímým prodejem za podmínek stanovených v dohodě s tím, že vydání 
souhlasného pokynu zajištěných věřitelů by představovalo podmínku nabytí účinnosti 
dohody. Podle dohody o narovnání mělo dále statutární město Přerov po vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí na základě dohody vzít v plném rozsahu zpět svoji žalobu 
na vyloučení nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka společnosti OPERA Bohemia 
s.r.o., kterou dne 12.6.2013 podalo ke Krajskému soudu v Ostravě, a to s návrhem 
na zastavení soudního řízení a s návrhem, aby žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada 
nákladů řízení. 

Podle návrhu dohody o narovnání by zpeněžením předmětných nemovitostí měly 
zaniknout závady uvedené v části C-LV č. 15287 v k.ú. Přerov (viz příloha), a to na základě 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na výši kupní ceny objednal odbor správy majetku a komunálních služeb 
MMPr u znalce Ing. Dana Hose, s místem podnikání nábřeží Dr. Edvarda Beneše 12, Přerov, 
vyhotovení nového znaleckého posudku na stanovení stávajícího souboru nemovitých věcí 
v ul. Škodova v Přerově (tj. budov č.p. 742, 744, 745 a 746, které jsou určeny k demolici 
a pozemků p.č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1 a 805/5, vše v k.ú. Přerov). 
Na základě znaleckého posudku č.1295-39/2013 ze dne 25.10.2013 byla stanovena cena výše 
uvedeného souboru nemovitých věcí takto (pozn. za předpokladu, že oceňované nemovitosti
by byly prosté právních závad v rozsahu uvedeném v části C-LV č. 15287 v k.ú. Přerov –
viz příloha):

1.cena administrativní souboru nemovitých věcí po zaokrouhlení ve výši 3.708.830,- Kč 
s tím, že cena staveb byla stanovena na 0,- Kč, cena pozemků na 3.629.599 Kč a cena 
trvalých porostů na pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Přerov na 79.227 Kč,

2. cena obvyklá sanovaných pozemků p.č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1 
a 805/5, vše v k.ú. Přerov, prostých všech staveb a připravených k investiční 
výstavbě, ve výši 5.806.800,- Kč,

3.náklady na demolici budov č.p. 742, 744, 745, 746, a související sanace pozemků 
ve výši 6.028.000,- Kč.

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr k dohodě o narovnání 
navržené insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem uvádí, že s uzavřením 
dohody o narovnání nesouhlasí, a to s ohledem na navrhovanou výši kupní ceny 
(tj. 5.545.210,- Kč). Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr v této 
souvislosti dodává, že uzavření dohody o narovnání považuje za přijatelné pouze 
v případě, že by kupní cena byla stanovena maximálně v částce 1.500.000,- Kč, 
kterou by statutární město Přerov bylo nuceno uhradit do majetkové podstaty úpadce 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. v případě jeho platného odstoupení od kupní 
smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společností OPERA Bohemia s.r.o. ze dne 
15.7.2008. 



2. úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově do vlastnictví třetí osoby 
na základě výběrového řízení: 

Na společném jednání, které se konalo dne 30.9.2013 za přítomnosti zástupců 
statutárního města Přerova, advokátky Mgr. Lenky Hrudíkové a insolvenčního správce 
Mgr. Marka Vlka, posledně jmenovaný navrhl následující způsob řešení sporu (viz příloha 
č. 5):

Insolvenční správce učiní společně se statutárním městem Přerov kroky k vyhlášení 
transparentního výběrového řízení (např. formou veřejné zakázky) za účasti zajištěných 
věřitelů přihlášených do výběrového řízení s tím, že bude vybrán uchazeč, 
který za nemovitosti nabídne nejvyšší cenu, minimálně však cenu dle stávajícího znaleckého 
posudku. Následně bude uzavřena dohoda o narovnání sporu mezi insolvenčním správcem 
a statutárním městem Přerov za účasti vybraného investora, ve které bude dohodnuto, 
že se vybraný investor stane vlastníkem nemovitostí za jím nabídnutou cenu. Kupní cena by 
byla zaplacena do majetkové podstaty dlužníka a vypořádána v rámci insolvenčního řízení, 
přičemž spor mezi insolvenčním správcem a statutárním městem Přerov by byl vyřešen tím, 
že by se účastníci vzdali náhrady nákladů soudního řízení.

V předloženém návrhu řešení insolvenční správce uvedl, že je dle jeho názoru možné, 
aby si statutární město Přerov do případné smlouvy s investorem zapracovalo své konkrétní 
požadavky na investora do nemovitostí. Dle insolvenčního správce by tímto postupem byla 
nastolena obdobná situace, jako tomu bylo v případě uzavírání smlouvy se společností 
OPERA Bohemia s.r.o., ovšem za situace, kdy by byl transparentním způsobem vybrán 
takový investor, u kterého je konkrétní předpoklad, že pokud za nemovitosti zaplatí 
požadovanou částku, nebude chtít svoji investici zmařit a bude se snažit v místě realizovat 
ekonomicky průchodný projekt, který již může v rámci své nabídky prezentovat.

Insolvenční správce dále uvedl, že z jeho pohledu musí nemovitosti připadnout tomu, 
kdo za ně v rámci výběrového řízení nabídne nejvyšší cenu, přičemž takový postup by pak 
měl být schválen i zajištěnými věřiteli, jejichž schválení je v insolvenčním řízení zcela 
nezbytné. Dle insolvenčního správce by se zajištěnými věřiteli bylo možné spolupracovat již
v průběhu prodeje např. tím, že by byli členy výběrové komise a podíleli se na výběru 
konkrétního investora.

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr k návrhu insolvenčního 
správce Mgr. Marka Vlka uvádí, že s jeho návrhem nesouhlasí, a to z následujících 
důvodů:

1. přijetím navrženého postupu a následným uzavřením dohody o narovnání mezi statutárním 
městem Přerov a insolvenčním správcem za účasti investora, který by se stal vlastníkem 
předmětných nemovitostí, by se statutární město Přerov vzdalo možnosti stát se vlastníkem 
předmětných nemovitostí na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který by měl být 
vydán v rámci incidenčního sporu se správcem konkursní podstaty ohledně zahrnutí 
předmětných nemovitostí do majetkové podstaty úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o. 
(odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr v této souvislosti připomíná, že dle jeho 
názoru se statutární město Přerov stalo vlastníkem předmětných nemovitostí odstoupením 
od kupní smlouvy se společností OPERA Bohemia s.r.o. ze dne 15.8.2007),

2. přijetím navrženého postupu by statutární město Přerov nezískalo žádné finanční 
prostředky za předmětné nemovitosti, neboť kupní cena by byla zaplacena do majetkové 
podstaty dlužníka a vypořádána v rámci insolvenčního řízení,



3. přijetím navrženého postupu by statutární město Přerov reálně ztratilo možnost ovlivnit 
budoucí způsob využití předmětných nemovitostí, neboť i v případě zapracování konkrétních 
požadavků města vůči investorovi v dohodě o narovnání mezi statutárním městem Přerov 
a insolvenčním správcem za účasti investora nelze vyloučit, že nenastane stejná situace jako 
v případě společnosti OPERA Bohemia s.r.o., která svůj investiční záměr nedokázala naplnit. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr v této souvislosti poukazuje na to, 
že konečný výběr investora musí být schválen zajištěnými věřiteli, přičemž jediným zájmem 
zajištěného věřitele je maximální uspokojení jeho pohledávky (tj. záměr prodat předmětné 
nemovité věci subjektu s nejvyšší nabízenou cenou, a to bez ohledu na budoucí způsob 
předmětných nemovitostí ze strany tohoto subjektu), zatímco na straně statutárního města 
Přerova je zájmů několik, vedle ekonomického hlediska především zájem na dalším vývoji 
situace v lokalitě ul. Škodova.

Rada města Přerova přijala na své 80. schůzi konané dne 13.11.2013 usnesení 
č. 2936/80/8/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení 
v navrženém znění.

V případě, že orgány obce schválí usnesení v navrženém znění, bude v rámci 
insolvenčního řízení proti společnosti OPERA Bohemia s.r.o. pokračovat soudní spor 
mezi statutárním městem Přerov a insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem o vyloučení 
nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka společnosti OPERA Bohemia s.r.o.

Předmětem předlohy je projednání návrhů insolvenčního správce úpadce 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. Mgr. Marka Vlka na způsob řešení sporu 
se statutárním městem Přerov týkajícím se zahrnutí souboru nemovitých věcí 
v ul. Škodova v Přerově do majetkové podstaty úpadce, jejichž obsahem by měl být 
úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o do vlastnictví statutárního města Přerova resp. 
do vlastnictví třetí osoby vybrané na základě výběrového řízení.

Přílohy:
1. snímek mapy
2. fotografie
3. částečný výpis LV č. 15287 pro k.ú. Přerov 
4. návrh dohody o narovnání ze dne 14.6.2013
5. návrh insolvenčního správce ze dne 30.9.2013
6. vyjádření Mgr. Lenky Hrudíkové ze dne 11.11.2013


