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Název materiálu:

Převod vyřazených úkrytů civilní ochrany a výměníkových stanic do vlastnictví 
společenství vlastníků jednotek

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ pro 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova (vyřazených úkrytů civilní 
ochrany a výměníkových stanic) a to takovou, že uvedené nebytové jednotky budou 
převáděny do vlastnictví společenství vlastníků jednotek, v jejichž domě se prostor nachází, 
na základě změny prohlášení vlastníka jednotek a začlenění dané nebytové jednotky, jako
společného prostoru domu. Veškeré náklady na provedení této změny včetně jejího zajištění 
budou provedeny a uhrazeny společenstvím vlastníků jednotek.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje v případě, že společenství vlastníků 
jednotek nebude ochotno daný nebytový prostor koupit za cenu dle znaleckého posudku, 
provést výběrové řízení na prodej daných prostor. Až v případě neúspěšného výběrového 
řízení doporučuje MAJ postupovat dle návrhu usnesení. 

Interní audit

Na základě pověření primátora města Přerova byl vykonán interní audit týkající se "Nakládání 
s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního města Přerova  v privatizovaných domech" 



především  užívané jako výměníkové stanice či objektové stanice a nebytové prostory, kde 
jsou zřízeny kryty civilní obrany.
V minulosti tyto nebytové prostory měla ve správě příspěvková organizace Domovní správa 
města Přerova. Transformací této společnosti na statutární město Přerov  pod Odbor správy 
majetku a komunálních služeb, nově oddělení bytové správy, současně přešla i správa těchto 
nebytových prostor. 
Interním auditorem byly popsány zjištění, které mají vliv především na výdajovou stránku 
města  a zjištění týkající užívání nebytových prostor třetími osobami. Městu tak vznikají 
dlouhodobě nemalé náklady na pravidelné platby ve prospěch společenství vlastníků  a 
náklady s údržbou těchto prostor, aniž by je jakkoliv užívalo. 
Neprodleně je nutné řešit nebytové prostory, které sloužily jako kryty CO a nyní jsou již          
z evidence stálých krytů vyřazeny, dále nebytové prostory, kde jsou či byly  umístěné 
technologie společnosti Teplo Přerov a.s., a to z titulu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
Interní auditor se ztotožňuje se stanoviskem Odboru správy majetku a komunálních služeb, 
kdy s obecním majetkem má být nakládáno dle příslušných ustanovení zákona o obcích.

Rada města Přerova

Rada města Přerova doporučila schválit svým usnesením č. 3750/97/6/2014 ze dne 25.8.2014, 
převod nebytových jednotek dle návrhu v usnesení. 

Důvodová zpráva:

V případě většiny vyřazených CO krytů a některých bývalých výměníkových stanic či 
objektových předávacích stanic v domech, kde již vzniklo společenství vlastníků jednotek se 
jedná o majetek ve vlastnictví Statutárního města Přerova, který je dlouhodobě využíván bez 
právního důvodu vlastníky i nájemci bytů v privatizovaných bytech. Městu v souvislosti s 
těmito prostory, které nejsou pro město nijak využitelné vznikají dlouhodobě nemalé náklady 
na pravidelné platby ve prospěch společenství vlastníků a náklady spojené s údržbou těchto 
prostor formou příspěvků do fondů oprav, fondů administrativy apod. (viz. příloha č. 1) 

Ze strany odboru správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy bylo 
opakovaně poukazováno na vysoké náklady spojené s úkryty civilní ochrany tj. platby do 
fondů oprav a platby poplatků za správu. Navíc jsou tyto prostory ve většině případů užívány 
vlastníky bytových jednotek jako sklepy a sušárny. Některé jsou nájemci využívány jako 
sklad. Užívání těchto prostor však není nijak zpoplatněno. 
Celkové roční náklady na úkryty civilní ochrany činí cca 750 000,- Kč.

Ve druhém pololetí roku 2013 proběhlo jednání mezi oddělením ochrany a krizového řízení a 
oddělením bytové správy, kde byla vyjasněna problematika úkrytů civilní ochrany. 

Na základě tohoto jednání byla Radě Města Přerova na jejím 75. jednání dne 10.9.2013 
předložena ke schválení Koncepce v nakládání s úkryty civilní ochrany evidovanými v 
úkrytovém fondu města Přerova.

Rada města Přerova:
schválila vyřazení 21 stálých úkrytů civilní ochrany v bytových domech z evidence 



úkrytového fondu města Přerova ve čtyřech etapách.

Důvodem pro takovéto rozhodnutí bylo především:

• vysoké finanční náklady (příspěvků do fondu oprav),
• stavebně technický stav těchto prostor je nevyhovující k případnému použití, jejich 
provozování pro ukrytí obyvatelstva v případě hrozícího nebezpečí za stávajícího stavu může 
spíš ohrozit ukrývané na zdraví než je ochránit,
• nutnost provedení stavebních oprav na odizolování objektů vlivem vlhkosti, a s tím 
související opravy vnitřních prostor vyžadující další vysoké finanční náklady. 

V případě CO krytů byly učiněny tyto kroky a existují o tom podklady:

1. Koncem roku 2012 byly vyřazeny z evidence stálých krytů a nyní již bez technologií tyto 
nebytové prostory: J.J. z Brandýsa 4, Jižní čtrť II/1-4, Jižní čtvrt II/10-12, Jižní čtvrť 14-16, 
Tř. Gen. Janouška 1, Palackého 20, Sokolovská 4, Šrobarova 7, Žižkova 3.

2. Schválená Radou města Přerova na 75. jednání dne 10.9.2013 „Koncepce v nakládání s 
úkryty civilní ochrany“ evidovanými v úkrytovém fondu města Přerova.

3. Žádost odboru majetku o vyřazení krytů ze stálého seznamu HZS Ol. kraje dne 25.11.2013.

4. Žádost odboru majetku o vyřazení krytů ze stálého seznamu HZS Ol. kraje dne 9.12.2013.

5. Oznámení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 20.1.2014 o vyřazení 
úkrytů z evidence stálých úkrytů CO.

6. Oznámení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 10.3.2014 o vyřazení 
úkrytů z evidence stálých úkrytů CO.

7. Oddělení krizového řízení provedlo dle vyjádření vedoucího oddělení odstranění 
technologií z krytů vyřazených ze seznamu stálých krytů do 30.6.2014.

Shodou okolností proběhl v prvním pololetí roku 2014 na danou problematiku interní audit, 
kdy bylo interní auditorkou doporučeno, aby byly neprodleně řešeny nebytové prostory, které 
sloužily jako úkryty CO a nyní jsou již ze seznamu stálých úkrytů vyřazeny, a to z titulu 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Totéž doporučení bylo také v případě výměníkových 
stanic a objektových předávacích stanic. 

Jako možné varianty řešení uvedla interní auditorka toto:

VARIANTA I:

Úplatný převod nebytových prostor do vlastnictví SVJ. Po projednání a projevení zájmu SVJ, 
následně vyhotovit znalecké posudky na základě kterých bude uskutečněn úplatný převod. 
Prodej těchto nebytových prostor nemusí probíhat hromadně, naopak interní auditor se 
přiklání k prodeji postupnému (průběžnému) tak, jak je činěno u prodeje bytů.
V opačném případě ( nezájmu SVJ) by město mělo nařídit za a) vyklizení prostor ve svém 
vlastnictví tj. zrušení sklepních kójí, sušáren atd. a za b) pronajmout tyto prostory za úplatu s 



využíváním jako sklepní kóje a sušárny a jinak. 

Pozitiva daného řešení: 
• Nehrazení ročních plateb souvisejících s nebytovými prostory do fondu oprav SVJ – úspora.
• Odpadají náklady na údržbu nebytových prostor.
• Odpadají náklady, které hradilo oddělení krizového řízení v souvislosti s údržbou krytů CO.
• Příjem z prodeje majetku do rozpočtu města Přerova.

VARIANTA II:

Bezúplatný převod nebytových prostor do vlastnictví SVJ. Tuto variantu je nutné do orgánů 
města zdůvodnit. Vzhledem ke stavu nebytových prostor (vlhkost, plísně, atd.) a výše plateb 
do fondu oprav SVJ je i tato varianta pro město Přerov přijatelná.

Pozitiva:
• Nehrazení ročních plateb souvisejících s nebytovými prostory do fondu oprav SVJ – úspora.
• Odpadají náklady na údržbu nebytových prostor.
• Odpadají náklady, které hradilo oddělení krizového řízení v souvislosti s údržbou krytů CO.
• Otázka veřejné podpory: v tomto případě bezúplatný převod nevykazuje znaky veřejné 
podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, tj. 
zvýhodňování podnikání, narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže a ovlivnění 
obchodu mezi členskými státy. 

Obdobně proběhl interní audit také u výměníkových stanic a objektových předávacích stanic, 
který došel ke stejnému závěru jako u úkrytů civilní ochrany. 

Před jeho prováděním byly učiněny tyto kroky:

1. Ze strany města (prostřednictvím odboru majetku) byl nabízen společnosti Teplo úplatný 
převod nebytových prostor v privatizovaných domech, kde jsou umístěny technologie 
společnosti Teplo např. (dne 23.7.2012 – urgováno 17.10.2012).

2. Dne 1.11.2012 společnost Teplo reagovala na nabídku úplatného převodu nebytových 
jednotek v privatizovaných domech negativně, s tím že jejich technologie zabírají nebytový 

prostor cca 10 m2.

3. Dne 5.12.2012 je zasílána ze strany města (prostřednictvím odboru majetku) žádost o 
soupis všech VST a OPS v objektech města s uvedením výměr nebytových prostor pro VST a 
OPS a s odhadem kolik % zabírá technologie v předmětných nebytových prostorách, 
urgováno dne 15.1.2013.
Dne 5.2.2013 společnost Teplo reagovala na nabídku úplatného převodu nebytových jednotek 
v privatizovaných domech opět negativně, s tím že jejich technologie zabírají nebytový 
prostor cca 10 m2, a že jejich převážná část OPS jsou oplocena ve stávajících prostorách. 
Současně dodala tabulku s % odhadem, kolik zabírá technologie prostoru v objektech města.

4. Dne 13.6.2013 na základě vyjádření spol. Teplo, že plně nevyužívají nebytové prostory ve 
vlastnictví města, odbor majetku oslovil SVJ s nabídkou, zda nemají zájem o nebytové 



prostory.

5. Dne 29.1.2014 RMP schválila záměr převodu nemovitých věcí z majetku města – záměr 
úplatného převodu 16 nebytových jednotek – výměníkových stanic a prostor, ve kterých jsou 
umístěny objektové předávací stanice č. us. 3118/84/6/2014. 
• Nebytové prostory byly oceněny znaleckými posudky v cenách v místě a čase obvyklých, 
oceněno ke dni 15.10.2013, kdy celková cena činí 2.517 tis. Kč. Tyto znalecké posudky na 
základě poptávkového řízení vypracoval Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., Prostějov.

6. Dne 11.3. 2014 se odbor majetku obrátil dopisem na společnost Teplo ve věci užívání 
nebytových prostor v privatizovaných domech, kde jsou umístěny výměníkové či objektové 
předávací stanice, s tím, že žádá o úplatný převod těchto nebytových jednotek do vlastnictví 
společnosti Teplo dle znaleckých posudků.

7. V současné době je připravován materiál do orgánů města na schválení úplatného převodu 
většiny výměníkových stanic a objektových předávacích stanic v prodaných domech do 
vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s.. U výměníkových stanic, u kterých nemá Teplo 
Přerov a.s. zájem odkoupit je v celém rozsahu, je jednáno s jednotlivými SVJ o jejich 
odkoupení příp. jiném převodu do užívání SVJ, tak aby město nehradilo nákladné příspěvky 
do fondů oprav. 
Odbor správy majetku a komunálních služeb oslovil společenství vlastníků jednotek (dále jen 
SVJ) v domech, ve kterých se nachází CO úkryty a výměníkové stanice, s žádostí o jednání 
ohledně dalšího nakládání s těmito prostory. Koncem července a zejména začátkem srpna 
proběhlo několik jednání s SVJ ohledně odkoupení prostorů CO úkrytů příp. VTS. Jednalo se 
o tato SVJ:
1) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 415, 443, 511 Bratrská 38, 40, 42 v Přerově 
2) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2670, 2671, 2672 Purkyňova 18,20,22 v Přerově 
3) Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 2579, 2580, 2581, 2582 ulice Jana Jiskry z 
Brandýsa 
2, 4, 6 Želatovská 15 v Přerově 
4) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2604, 2605, Dvořákova 41, 43 v Přerově 
5) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2606, 2607, Dvořákova 49, 51 v Přerově 
6) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2651, 2652, Dvořákova 65, 67 v Přerově 
7) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2649, 2650, Dvořákova 69, 71 v Přerově 
Z jednání jednoznačně vyplynulo, že SVJ by o dané prostory zájem měly, neboť mají obavy z 
toho, co by se v daných prostorách mohlo dít, pokud by je koupily třetí osoby. 
Na druhou stranu nebudou pravděpodobně schopny tyto prostory koupit za cenu dle 
znaleckého posudku. 

Mezi hlavní důvody se řadí následující skutečnosti:
a) S odkupem dané jednotky by muselo souhlasit 100 % členů SVJ. Tohoto souhlasu bude 
velmi obtížné docílit zejména z toho důvodu, že mnoho vlastníků jednotek nebude ochotno 
financovat takovýto odkup.
b) SVJ tímto způsobem nejenže by vydalo finanční prostředky na nákup těchto prostor, ale 
zároveň by přišlo o příspěvek do fondu oprav, který v současné době hradí statutární město 
Přerov jako vlastník daných jednotek.
c) SVJ, které revitalizovaly domy, si vzaly úvěry. Odkupem daných prostor by přišly o část 
příjmů se kterými kalkulovaly a zároveň by vydaly část finančních prostředků ze společných 
peněz, kterou mohly mít na úvěr vyčleněnou nebo by jim mohla chybět při správě domu. 
d) Některé prostory jsou obtížně využitelné i pro SVJ např. prostory na patro, prostory kde 



jsou vykopané "bazény", tzn. že v prostoru je prohlubeň pouze s kovovými schody, kde bylo 
v minulosti uloženo veškeré zařízení pro dodávku tepla do domu. Původní zařízení byla 
demontována a modernizována a tyto prohlubně zůstaly prázdné. Navíc v některých 
případech do nich při zvýšené hladině Bečvy prosakuje spodní voda, tudíž mají dožité
hydroizolace (špatně zaizolované).

Jednou z možností, jak vyvázat město z povinnosti nadále platit příspěvky do fondů oprav a 
ostatní platby s prostory související, je provedení změny prohlášení vlastníka, kterým dojde k 
zániku dané nebytové jednotky jako samostatné věci a k jejímu začlenění společných prostor 
domu. Všechny náklady na vyřízení změny prohlášení by ovšem mělo hradit a zajistit SVJ. 
Tento postup vyplynul z jednání se zástupci 7 dotčených SVJ, kteří by jej viděli jako vhodnou 
variantu řešící jejich situaci. 

Statutární město Přerov by při popsaném postupu nevynaložilo žádné finanční prostředky, ale 
také by za prostory žádné finanční prostředky nezískalo. 

Odbor správy majetku uvádí, že postupem dle navrženého usnesení nedojde k poskytnutí
veřejné podpory SVJ, neboť tyto nepůsobí na trhu jako podnikatelské subjekty.

Odbor správy majetku ovšem konstatuje, že s obecním majetkem má být dle příslušných 
ustanovení zákona o obcích nakládáno hospodárně. V tomto případě je nutno poznamenat, že 
hospodárným způsobem nakládání s daný majetkem je realizovat jeho převod prostřednictvím 
jeho prodeje za cenu v místě a čase obvyklou. V případě, že nedojde k jeho odkupu, tak 
realizovat výběrové řízení za sníženou cenu a až následně přistoupit k postupu dle návrhu 
usnesení.

Předkládaný materiál se týká převodu nebytových prostor, kde byly zřízeny kryty 
civilní ochrany a nebytových prostor, kde byly zřízeny technologie výměníkových stanic 
a objektových předávacích stanic, do majetku společenství vlastníků jednotek. 

Příloha:
Vyčíslení nákladů na prostory krytů CO a výměníkových stanic


