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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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

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 - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova – nebytové jednotky č. 641/103, jiný nebytový prostor v objektu bytový 
dům č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. 
Přerov (Žerotínovo nám. 15).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 
641/103, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 641, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15) o výměře 17,01 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 641, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 78, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 1701/137821 z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina  žádost žadatele projednávala na jednání dne 16.5.2014 a vyjádřila se 
následovně: 

Odbor rozvoje, oddělení koncepce a strategického rozvoje: 
Dle schválené koncepce veřejných WC má být toto zachováno. Odbor koncepce má zadánu 
PD na rekonstrukci prostor. Nedoporučuje převod, není záruka provozování veřejných WC



Odbor rozvoje, oddělení územního plánování : 
Souhlasí se stanoviskem odd. koncepce.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu: 
Souhlasí se stanoviskem odd. koncepce.

Technické služby města Přerova

TSMPr ve svém vyjádření uvedly, že je výlučné právo vlastníka nemovitosti rozhodnout o 
případném prodeji nemovitosti a že TSMPr upraví své podnikatelské aktivity dle potřeb 
StMPr. Upozornily na skutečnost, že by se v budoucnosti mohlo stát, že město Přerov nebude 
mít v této významné lokalitě veřejné WC a z toho vyplývající nespokojenost přerovské 
veřejnosti na zrušení WC. 

Odbor správy majetku

Bytové jednotky v domě jsou prodány a StMPr je vlastníkem 3 nebytových jednotek v domě. 
Vzhledem k tomu, že ZM na svém jednání dne 28.4.2014 usnesením č. 1020/23/4/2014 bod 
E. a bod M. schválilo prodej nebytové jednotky č. 641/101 a č. 641/102 do vlastnictví 
nájemců těchto jednotek, zůstane ve vlastnictví StMPr  pouze WC. Odbor správy majetku 
dává na zvážení, zda odprodat objekt, který slouží jako veřejné WC.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 21.5.2014 po projednání variantního návrhu usnesení 
(varianta I. - schválit záměr, varianta II - podat návrh ZM neschválit záměr) doporučila 
variantu II - neschválit záměr StMPr - úplatný převod. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova bude záležitost projednávat na své 92. schůzi dne 4.6.2014 a její výsledek 
rozhodnutí bude předložen na jednání ZM.

Důvodová zpráva:

Bytové jednotky v domě Žerotínovo nám. 15 jsou prodány a StMPr je vlastníkem 3 
nebytových jednotek v tomto domě.

ZM na svém jednání dne 28.4.2014 usnesením č. 1020/23/4/2014 bod E. a bod M schválilo 

odprodat nebytovou jednotku č. 641/101 o výměře 85,92 m2 do vlastnictví nájemce, 

společnosti ROGIN Zero s.r.o. a nebytovou jednotku č. 641/102 o výměře 159,01 m2 do 
vlastnictví nájemce, společnosti Žerotín Z.H. s.r.o. a Martina Plaštiaka. 

Nebytová jednotka č. 641/103, jiný nebytový prostor, o výměře 17,01 m2 zůstává ve 
vlastnictví StMPr a je provozováno TSMPr jako veřejné WC. Sestává ze tří místností – WC o 

výměře 8,43 m2, WC o výměře 6,52 m2 a úklidové místnosti o výměře 2,06 m2.



Na odbor správy majetku se obrátil pan F*** S*** se žádostí o odprodej předmětné nebytové 
jednotky do jeho vlastnictví. Ve své žádosti uvedl, že nebytovou jednotku odkoupí za cenu 
znaleckého posudku a náklady za jeho vyhotovení uhradí. Dále uvedl, že respektuje, že na 
dané nemovitosti vznikne závazek dalšího provozu veřejného WC za stejných podmínek.

V případě schválení záměru by bylo odborem správy majetku objednáno vyhotovení 
znaleckého posudku na ocenění jednotky za cenu v místě a čase obvyklou a odbor správy 
majetku by musel s panem S*** projednat způsob zajištění dalšího provozu veřejného WC.

Projednáním dispozice je řešen převod nebytové jednotky – veřejné WC Žerotínovo 
nám. 15 do vlastnictví žadatele F*** S***.


