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Název materiálu:

Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a 
movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví 
statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod souboru nemovitých věcí 
tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího 
areálu „hotel Strojař“, a to:

1. pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a příslušenství mj. 
stavby občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 3820, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit 
pro Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, 

2. movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně 
Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit 
pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, 
Hradčany, Praha 6, 



do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši max. 40.000.000,-
Kč.

VARIANTA II

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod souboru nemovitých a 
movitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“, a to:

1. pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a příslušenství mj. 
stavby občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 3820, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit 
pro Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6,
2. movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně 
Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit 
pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, 
Hradčany, Praha 6,
do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši max. 40.000.000,-
Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje na to, že v současné době nemá 
vyčleněny finanční prostředky na zajištění provozu, správy, údržbu a opravy ubytovacího 
areálu „hotel Strojař“ a dále na to, že v současné době neexistuje záměr statutární město 
Přerov na jeho další využití.

Odbor ekonomiky:

Rozpočet statutárního města Přerova nedisponuje v současné době finančními prostředky, 
které by mohly být vyčleněny k úhradě úplatného převodu souboru výše uvedených 
nemovitých a movitých věcí a vzhledem k výši částky se tato možnost nejeví jako reálná ani v 
následujícím období, a to i přes radikální omezení ostatních výdajů, zejména investičních. 
Další možností, pokud by ale byl městu poskytnut, je financování nákupu z  úvěru. Vzhledem 
k tomu, že stávající splátky jsou poměrně vysoké a často i terčem kritiky, tento způsob krytí 
odbor ekonomiky nedoporučuje.
V této souvislosti je třeba připomenout, že již nyní statutární město Přerov vlastní celou řadu 
nemovitostí, pro které nemá řádné využití. Tyto zbytečně odčerpávají zdroje rozpočtu, které 
by jinak mohly být využity ke krytí aktuálních potřeb města (jako příklad lze zmínit objekty 
na ul. Čechova, B. Němcové, nám. TGM, Chemoprojekt). Některé z těchto objektů jsou již ve 
značně zchátralém stavu a bez značných výdajů do oprav a rekonstrukce nevyužitelné. 
Pro lepší dokreslení situace lze uvést několik údajů například k objektu Chemoprojekt. Cena 
za úplatný převod (22 mil. Kč) byla hrazena z úvěru přijatého v roce 2007 od Komerční 
banky, a. s. Předmětný úvěr bude město splácet až do roku 2017. Provoz tohoto objektu je 
stabilně ztrátový (výdaje na provoz dosáhly za období 2011-2013 částku 4,3 mil. Kč, přičemž 
příjmy činily pouze 2,7 mil. Kč, dále bylo na úrocích z úvěru do roku 2013 uhrazeno cca 0,6 
mil. Kč).  V době nákupu tohoto objektu nebyla zpracována jeho využitelnost, včetně 
provozních výdajů. 



Každá obec je vlastníkem a správcem určitého souboru majetku. Velikost majetku může být 
rozdílná, odpovědnost a právní možnosti hospodaření jsou však obdobné. Dle zákona o 
obcích je povinností obce svůj majetek spravovat tak, aby byl využíván účelně a hospodárně v 
souladu se zájmy obce.
Klíčovou povinností je povinnost nakládat s majetkem (včetně jeho správy) s péčí řádného 
hospodáře. Uplatnění zmíněné povinnosti v praxi znamená hodnotit zamýšlenou dispozici z 
hlediska její „přínosnosti“ („výhodnosti“) pro obec. Majetková dispozice je posuzována z 
hlediska jejího materiálního (ekonomického, hospodářského) přínosu. 
Při posuzování je dále nutné vzít v úvahu i následné provozní výdaje objektu, jejichž výše by 
zajisté nebyla zanedbatelná, a to v návaznosti na jeho využití. Z důvodové zprávy ovšem 
vyplývá, že není rozhodnuto o využití této budovy (startovací byty nebo umístění úředníků). 
Odbor ekonomiky doporučuje, aby byly vyčísleny další náklady, související s tímto 
případným záměrem, a to jak na případné startovací byty, či umístění úředníků. V důvodové 
zprávě je uvedeno, že hlavním důvodem koupě je snaha zabránit prodeji ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ subjektu, který by v něm zřídil sociální ubytovnu, případně ji využíval pro 
město jiným nepřijatelným způsobem a následně by se zřejmě řešilo, co pak s touto 
nemovitostí. Myslíme si, že ponaučení má město z koupě nemovitosti objektu 
Chemoprojektu. Nelze předpokládat, že by v budoucnosti rozpočet města disponoval 
takovými zdroji, aby mohly být vyčleněny finanční prostředky na všechny volné nemovitosti 
ve městě, které by mohly posloužit jako ubytovna. 
Z tohoto důvodu není úplatný převod objektu areálu Strojař do majetku statutárního města bez 
jasného budoucího využití a financování koncepčním řešením. Problém vzniku sociálních 
ubytoven přetrvává již několik let, vhodnějším řešením by byl důsledný tlak na odpovědné 
orgány, aby konečně zabezpečily adekvátní řešení situace a poskytování ubytování sociálně 
slabým nebylo výhodným byznysem hrazeným z daní obyvatel státu.  

Důvodová zpráva:

Česká republika je vlastníkem souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel 
Strojař“, který se nachází v centru města mezi ulicemi Velká Dlážka, Brabansko a nábřeží 
Rudolfa Lukaštíka a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“, a 
to:

1. pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 

3820 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a 
příslušenství mj. stavby občanského vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2), příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820, vše v k.ú. Přerov, s nimiž je 
příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 
Hradčany, Praha 6, 

2. movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně 
Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, s nimiž je příslušná hospodařit Armádní Servisní, 
příspěvková organizace, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, Hradčany, Praha 6. 
Pro úplnost dodáváme, že stavba občanského vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2) se skládá z 
části ubytovací – 9 podlaží, části restaurační – 2 podlaží a výměníkové stanice.

Vzhledem k tomu, že provozování ubytovacího areálu „hotel Strojař“ organizačními složkami 



státu náležejícími do resortu Ministerstva obrany bylo značně ztrátové, ukončilo Ministerstvo 
obrany v prosinci 2012 jeho provoz. Poté, co byl ubytovací areál „hotel Strojař“ prohlášen v 
srpnu 2013 za nepotřebný pro resort Ministerstva obrany, byl nabídnut Ministerstvem obrany 
ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím na převod do příslušnosti resp. 
práva hospodařit. Vzhledem k tomu, že o ubytovací areál „hotel Strojař“ neprojevila žádná 
organizační složka státu a státní organizace zájem, vyhlásilo Ministerstvo obrany postupně tři 
kola výběrového řízení na převod ubytovacího areálu „hotel Strojař“ z vlastnictví státu, a to v 
prosinci 2013 za minimální cenu ve výši 62.152.600,- Kč, v dubnu 2014 za minimální 
kupní cenu ve výši 55.000.000,- Kč a v červnu 2014 za minimální kupní cenu ve výši 
46.500.000,- Kč, do kterých se však žádný zájemce nepřihlásil. Pro úplnost dodáváme, že ve 
všech třech kolech výběrového řízení byla stanovena kauce ve výši 100.000,- Kč, kterou 
musel složit každý zájemce o převod a která představovala zálohu na kupní cenu a byla 
použita na úhradu první části kupní ceny (viz níže).

Dle získaných informací připravila Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce 
majetkové Ministerstva obrany již čtvrté kolo výběrového řízení, které by mělo být vyhlášeno 
v nejbližších dnech. Ohledně podmínek výběrového řízení a prodeje uvádíme, že lze 
předpokládat, že se budou shodovat s podmínkami, které byly uvedeny již dříve v oznámení 
výběrového řízení ve třetím kole výběrového řízení (viz příloha č. 2) a konceptu kupní 
smlouvy, který byl zveřejněn ve třetím kole výběrového řízení (viz příloha č. 3):

1. podmínkou podání nabídky na převod bude složení kauce na úhradu kupní ceny, přičemž 
vzhledem k tomu, že ve všech třech kolech výběrového řízení byla stanovena kauce na úhradu 
kupní ceny ve výši 100.000,- Kč, lze předpokládat, že kauce bude ve čtvrtém kole výběrového 
řízení rovněž 100.000,- Kč,

2. v případě, že vybraný zájemce o převod nedoručí prodávajícímu podepsanou kupní 
smlouvy do 1 měsíce ode dne, kdy mu byla prodávajícím doručena k podpisu (tj. rovněž v 
případě, že odmítne kupní smlouvu uzavřít), bude povinen uhradit prodávajícímu pokutu ve 
výši složené kauce, která nebude vrácena a propadá dnem následujícím po uplynutí stanovené 
lhůty ve prospěch prodávajícího s tím, že v takovém případě nebude prodávající nadále vázán 
nabídkou vybraného zájemce a bude oprávněn znovu zařadit předmět koupě do výběrového 
řízení na zjištění zájemců o koupi,

3. platnost kupní smlouvy podléhá dle ust. § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, schválení 
Ministerstvem financí,

4. kupní cena bude uhrazena ve dvou částech s tím, že na úhradu první části kupní ceny 
rovnající se záloze na úhradu kupní ceny bude použita kauce složená kupujícím v rámci 
podání nabídky na převod a druhá část kupní ceny bude uhrazena kupujícím na základě faktur 
vystavených prodávajícími, které prodávající doručí kupujícímu do 45 dnů ode dne, kdy bude 
smluvním stranám doručena smlouva schválená Ministerstvem financí,

5. v případě, že kupující neuhradí bez zavinění prodávajících kupní cenu řádně a včas, bude 
kupující povinen uhradit prodávajícím úroky z prodlení ve výši stanovené vládním nařízením 
č. 351/2013 Sb. a dále jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z celkové kupní ceny, pokud 
bude druhá část kupní ceny uhrazena s prodlením do 3 dnů ode dne její splatnosti a ve výši 
10% z celkové kupní ceny, pokud bude druhá část kupní ceny uhrazena s prodlením delším, 
přičemž uhrazením smluvní pokuty nevylučuje právo prodávajících domáhat se náhrady 



škody, 

6. v případě, že kupující neuhradí bez zavinění prodávajících kupní cenu řádně a včas, budou 
prodávající oprávněni odstoupit od kupní smlouvy s tím, že nárok prodávajících na smluvní 
pokutu, úrok z prodlení a na náhradu škody odstoupením od kupní smlouvy nezanikne,

7. návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán Ministerstvem 
obrany až poté, co kupující uhradí prodávajícím celou kupní cenu a všechny případné sankce 
vyplývající ze smlouvy,
8. poplatníkem daně z nabytí nemovitostí, které budou předmětem kupní smlouvy, bude 
kupující.

V souvislosti s převodem ubytovacího areálu „hotel Strojař“ upozorňujeme na to, že předmět 
převodu by měl být zatížen následujícími faktickými a právními vadami:

1. na pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov je umístěno podzemní vedení VN a NN a na stavbě 
občanského vybavení č.p. 336 je umístěná skříň distribuční soustavy NN, jejichž vlastníkem 
je spol. ČEZ Distribuce, a.s. - vzhledem k tomu, že tato zařízení byla zřízena za účinnosti 
zákona č. 79/1957 Sb., je vlastník nemovitých věcí povinen trpět výkon oprávnění 
vyplývajících z provozování těchto součásti distribuční sítě NN a VN v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 222/1994 Sb., kterým byl zrušen zákon č. 79/1957 Sb., přestože toto 
oprávnění váznoucí na nemovitostech jako věcné břemeno není předmětem zápisu do 
evidence katastru nemovitosti,

2. na pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 336, 
vázne věcné břemeno spočívající v povinnosti strpět umístění technologie výměníkové stanice 
a vstupu za účelem údržby, oprav, změn a odstraňování těchto technologii ve prospěch spol. 
Dalkia Česká republika, a.s., IČ 45193410, se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava,

3. na pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov vázne věcné břemeno spočívající v povinnosti strpět 
zřizování a provozování vedení podzemního parovodu a horkovodu a práva chůze a jízdy ve 
prospěch spol. Dalkia Česká republika, a.s., IČ 45193410, se sídlem 28.října 3337/7, 
Moravská Ostrava,
4. na pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 336, 
vázne věcné břemeno povinnosti zachování účelu stavby (elektronické sirény) k plnění úkolů 
CO, umožnění vstupu kontrolních orgánů CO, provádění údržby a kontrol zařízení, zdržení se 
provádění stavebních úprav a změn bez písemného souhlasu ČR - Okresního úřadu Přerov 
(resp. právního nástupce) ve prospěch Ministerstva obrany,
5. část předmětu prodeje je pronajata na základě nájemní smlouvy ze dne 19.6.2013 ve 
prospěch nájemce GASTRO BOTELINO, s.r.o., IČ 24177041, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 
00 Praha 3, a to na dobu určitou do 31.12.2016 s tím, že ke dni vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí kupující vstoupí do práv a povinností pronajímatele dle výše uvedené 
nájemní smlouvy, pokud se s nájemcem nedohodne jinak.

V souvislosti s převodem ubytovacího areálu „hotel Strojař“ z vlastnictví státu dále uvádíme, 
že bezprostředně poté, co se na veřejnost dostala informace o záměru Ministerstva obrany 
nabídnout ubytovací areál „hotel Strojař“ k prodeji, obrátilo se statutární město Přerov 
sdělením primátora pana Ing. Lajtocha ze dne 20.11.2012 na Ministerstvo obrany s žádostí o 
přímý prodej ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova za 
kupní cenu v max. výši 18.180.700,- Kč (tj. za cenu, za kterou statutární město Přerov 



odkoupilo hotelový dům „STROJAŘ“ na základě kupní smlouvy, kterou uzavřelo jako 
kupující dne 22.8.2000 se správcem konkursní podstaty úpadce spol. Přerovské strojírny, a.s. 
panem Ing. Jiřím Kocvrlichem jako prodávajícím). Důvodem byla snaha zabránit prodeji 
ubytovacího areálu „hotel Strojař“ subjektu, který by v něm zřídil sociální ubytovnu, případně 
ji využíval pro město jiným nepřijatelným způsobem.

Navrhovaná kupní cena byla ve sdělení primátora pana Ing. Lajtocha odůvodněna značným 
propadem rozpočtových příjmů města v důsledku celosvětové ekonomické krize, nutností 
provedení rozsáhlé rekonstrukce objektu, značnými náklady spojenými s provozem objektu a 
v neposlední řadě vstřícným postojem, který statutární město Přerov zaujalo vůči státu resp. 
Ministerstvu obrany tím, že za účelem realizace směny nemovitých věcí mezi státem a 
statutárním městem Přerov koupilo v roce 2000 v rámci zpeněžení konkursní podstaty úpadce 
spol. Přerovské strojírny, a.s. ubytovací areál „hotel Strojař“, přičemž realizací následné 
směny nemovitých věcí v roce 2002 pomohlo vyřešit Ministerstvu obrany složitou situaci v 
ubytování a centralizovat umístění posádkových a správních institucí AČR v Přerově, a 
rovněž tím, že směna nemovitých věcí byla mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany 
a statutárním městem Přerov realizována bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí, 
který činil v neprospěch statutárního města Přerova částku 7.236.270,- Kč.

Ministerstvo obrany ve své odpovědi ze dne 23.9.2013 uvedlo, že vzhledem k tomu, že 
předmětné nemovitosti byly v srpnu 2013 prohlášeny za nepotřebné pro resort obrany, 
Ministerstvo obrany je nabídlo ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím na 
převod do příslušnosti resp. práva hospodařit s tím, že případné žádosti mají oslovené složky 
předložit do konce září 2013. V případě neuplatnění takového požadavku Ministerstvo obrany 
zadá zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé, která určí 
hranici minimální kupní ceny pro 1. kolo výběrového řízení anebo pro přímý prodej předem 
známému zájemci a následně vyhlásí výběrové řízení na vyhledání vhodného zájemce o koupi 
nepotřebného majetku státu, jelikož se jedná o plně transparentní způsob nakládání s 
majetkem, se kterým je příslušný hospodařit resort obrany. Přímý prodej nemá za současné 
situace opodstatnění, jakkoli Ministerstvo obrany rozumí pohnutkám statutárního města 
Přerova k jeho aplikaci, neboť navržená částka 18 mil. Kč je mimo realitu současného stavu 
trhu s nemovitostmi a ocenění komplexu ubytovny nastaví několikanásobně vyšší hodnotu. 
Sjednáním kupní ceny pro přímý prodej by došlo k porušení platných právních norem pro 
hospodaření se státním majetkem, což nelze připustit. O úplatném převodu ubytovny za danou 
částku lze jednat až tehdy, klesne-li minimální kupní cena v opakovaných kolech výběrového 
řízení k navrhované hodnotě, protože až tímto vývojem by bylo možné hovořit o vyrovnání 
realitního trhu s nabídkou statutárního města Přerov. 
Dne 28.8.2014 se konalo na Ministerstvo obrany jednání, kterého se zúčastnil za Ministerstvo 
obrany mj. první náměstek ministra obrany Ing. Borovec, MBA, ředitel Sekce majetkové MO 
Ing. Roman Molík, MBA a referent Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce 
majetkové MO pplk. Petr Lelek a za statutární město Přerov náměstek primátora pan Zácha a 
referent majetkoprávního oddělení Mgr. Stoklasa, na kterém byla projednána možnosti 
převodu ubytovacího areálu „hotelu Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova. Pan 
Ing. Borovec na jednání sdělil, že Ministerstvo obrany je povinno postupovat při nakládání s 
majetkem ČR v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v 
právních vztazích, s tím, že úplatný převod majetku z vlastnictví ČR musí být realizován za 
cenu v místě a čase obvyklou, která je stanovena na základě výběrového řízení a bezúplatný 
převod majetku je možný pouze v případě prokázání veřejného zájmu na bezúplatném 
převodu. Ve vztahu k převodu ubytovacího areálu „hotelu Strojař“ dále uvedl, že Ministerstvo 
obrany hodlá vyhlásit dne 7.9.2014 čtvrté kolo výběrového řízení na jeho převod. 



Pan Zácha na jednání seznámil zástupce Ministerstva obrany se současnou situací ve městě a 
upozornil je na to, že na území města se již nachází dvě desítky ubytoven, ve kterých je v 
současnosti ubytováno několik set sociálně slabých a nepřizpůsobivých občanů a reálně hrozí, 
že nový vlastník hotelu Strojař v něm zřídí další ubytovnu pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé 
občany. Dále dodal, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti je pritoritouzáměrem města 
Přerova zabránit vzniku další ubytovny na území statutárního města Přerova s tím, že s 
ohledem na stávající finanční možnosti statutárního města Přerova je jeho prioritou realizace 
bezúplatného převodu hotelu Strojař do jeho vlastnictví. Ohledně možnosti naplnění 
veřejného zájmu za účelem dosažení bezúplatného převodu hotelu Strojař do vlastnictví města 
uvedl, že s ohledem na současný stav a stavební dispozice hotelu Strojař by statutární město 
Přerov mohlo rekonstruovat tento objekt buď na startovací byty pro rodiny s dětmi s tím, že 
nájemné by pokrývalo pouze náklady na provoz startovacích bytů, anebo by mohlo do budovy 
umístit úředníky MMPr, kteří jsou v současné době rozmístěni v budovách po celém městě. V 
této souvislosti požádal pana Ing. Borovce o prověření možnosti, zda by zřízení startovacích 
bytů mohlo být považováno za naplnění veřejného zájmu a dále o odložení vyhlášení čtvrtého 
kola výběrového řízení na dobu po zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat 
dne 15.9.2014, na němž by byla majetkoprávní dispozice s hotelem Strojař projednána. Na 
závěr jednání bylo dohodnuto, že Ministerstvo obrany prověří odpovědi na výše uvedené 
dotazy pana Záchy a o výsledku ho bude telefonicky informovat. 

V návaznosti na závěry výše uvedeného jednání ředitel Sekce majetkové Ministerstva obrany 
pan Ing. Roman Molík, MBA, panu Záchovi dne 30.8.2014 telefonicky sdělil, že bezúplatný 
převod ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova 
nelze realizovat a dále, že termín vyhlášení výběrové řízení na převod ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ bude Ministerstvem obrany odložen až na dobu po zasedání Zastupitelstva 
města Přerova. 

K historii jednání mezi státem a statutárním městem Přerov ve věci převodu ubytovacího 
areálu „hotel Strojař“ uvádíme následující skutečnosti:
V roce 2000 vstoupilo statutární město Přerov do jednání s Územní vojenskou správou Přerov 
s cílem nabýt nemovité věci, ve kterých původně sídlila Územní vojenská správa a které se 
nacházely v dolní části nám. T.G.Masaryka (tj. objekt k bydlení č.p. 47, příslušný k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 180, objekt k bydlení č.p. 83, příslušný k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 179, objekt k bydlení č.p. 84, příslušný k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 155, garáž bez čp/če na pozemku p.č. 156 včetně příslušenství a pozemky p.č. 
180, 179, 155 a 156, vše v k.ú. Přerov), a to za účelem rozšíření stávající radnice na nám. 
T.G.Masaryka. Již na vstupních jednáních se zástupci Armády České republiky (dále jen 
„AČR“) vyslovili zástupci AČR obecný souhlas se směnou výše uvedených nemovitých věcí 
ve vlastnictví státu za nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova, které se měly 
nacházet v jiné lokalitě města Přerova.

V souvislosti s nabídkou správce konkursní podstaty úpadce spol. Přerovské strojírny, a.s., IČ 
00008311, se sídlem Kojetínská 71, Přerov, pana Ing. Jiřího Kocvrlicha na úplatný převod 
ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova proběhlo mezi 
zástupci statutárního města Přerova a AČR dne 16.2.2000 jednání o případné možnosti směny 
nemovitých věcí ve vlastnictví státu, které se nacházely v dolní části nám. T.G.Masaryka (viz 
výše), za nemovité věci tvořící v tehdejší době ubytovací areál „hotel Strojař“ (tj. stavby 
občanského vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 3820 a pozemků p.č. 3820, p.č. 3800 a p.č. 5101/1, vše v k.ú. Přerov), které by 



statutární město Přerov nabylo v rámci zpeněžení konkursní podstaty úpadce spol. Přerovské 
strojírny, a.s.. Zástupci AČR na jednání vyslovili souhlas s nabídkou statutárního města 
Přerova a současně statutárnímu městu Přerov nabídli jako součást směny rovněž budovu 
posádkové ubytovny na ul. Bayerova 5 v Přerově (tj. objekt k bydlení č.p. 735, příslušný k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov, včetně příslušenství). Zájem 
AČR na výše uvedené směně byl dále potvrzen dopisem Vojenské ubytovací a stavební 
správy Olomouc ze dne 11.7.2000.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti uzavřelo statutární město Přerov jako kupující se 
správcem konkursní podstaty úpadce spol. Přerovské strojírny, a.s. panem Ing. Jiřím 
Kocvrlichem jako prodávajícím dne 22.8.2000 kupní smlouvu, na jejímž základě statutární 
město Přerov koupilo stavbu občanského vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2), příslušnou k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3820 a pozemky p.č. 3820, p.č. 3800 a p.č. 
5101/1, vše v k.ú. Přerov a movité věci (tj. nemovité a movité věci tvořící ubytovací areál 
„hotel Strojař“) za celkovou kupní cenu ve výši 18.180.700,- Kč (kupní cena za budovu č.p. 
336 činila 15.569.951,50 Kč, kupní ceny za pozemky činila 2.530.753,50 Kč a kupní ceny za 
movité věci včetně DPH činila 79.995,- Kč). Na základě kupní smlouvy byl povolen vklad 
vlastnického práva statutárního města Přerova do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-
2847/2000-808 s právními účinky vkladu práva ke dni 23.8.2000.
Poté, co statutární město Přerov požádalo na základě předcházejících jednání Ministerstvo 
obrany dne 29.9.2000 o realizaci již dříve dohodnuté směny ubytovacího areálu „hotel 
Strojař“ ve vlastnictví statutárního města Přerova za nemovité věci ve vlastnictví státu (tj. 
nemovité věci Územní vojenské správy Přerov na nám. T.G.Masaryka a budovu posádkové 
ubytovny na ul. Bayerova 5), Ministerstvo obrany dne 27.11.2000 statutárnímu městu Přerov 
sdělilo, že pro resort obrany se nabízená směna jeví jako výhodná, která pomůže řešit složitou 
situaci v ubytování a centralizovat umístění posádkových a správních institucí AČR v 
Přerově.

Směnná smlouva mezi statutárním městem Přerov a Českou republikou - Ministerstvem 
obrany byla uzavřena dne 21.1.2002 a poté, co tuto smlouvu schválilo dne 22.2.2002 
Ministerstvo financí ČR podle ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, byl na jejím 
základě povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-600/2002-
808 s právními účinky vkladu práva ke dni 14.3.2002.

Na základě směnné smlouvy se Česká republika stala vlastníkem stavby občanského vybavení 
č.p. 336 (Velká Dlážka 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3820, 
pozemků p.č. 3820 a p.č. 3800/2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2495-
181/2000 oddělením z pozemku p.č. 3800, vše v k.ú. Přerov, včetně příslušenství a movitých 
věcí (hodnota převáděných nemovitostí byla stanovena znaleckým posudkem č. 01208, který 
vyhotovil znalec Ing. Josef Navrátil, na 25.620.400,- Kč) a statutární město Přerov se stalo 
vlastníkem objektu k bydlení č.p. 47, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 180, objektu k bydlení č.p. 83, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
179, objektu k bydlení č.p. 84, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 155, 
garáže bez čp/če na pozemku p.č. 156, včetně příslušenství a pozemků p.č. 180, p.č. 179, p.č. 
155 a p.č. 156, vše v k.ú. Přerov a objektu k bydlení č.p. 735 (Bayerova 5), příslušného k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov, včetně příslušenství (hodnota 
převáděných nemovitostí byla stanovena znaleckými posudky č. 2379-188/01 a č. 2380-
189/01, které vypracoval znalec Ing. Jan Štěpánek dne 23.10.2001 a 24.10.2001 na 
18.384.170,- Kč). Jak již bylo uvedeno výše, směna nemovitých věcí byla realizována bez 



doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí.

S ohledem na časovou tíseň nebyla předloha projednána v Radě města Přerova. 

Předmětem předlohy je schválení záměru statutárního města Přerova - úplatného 
převodu nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí 
tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit pro Ministerstvo obrany resp. Armádní Servisní, příspěvkovou 
organizaci, do vlastnictví statutárního města Přerova. 
Příloha č. 1 – snímek mapy
Příloha č. 2 – oznámení výběrového řízení ve třetím kole výběrového řízení
Příloha č. 3 – koncept kupní smlouvy, který byl zveřejněn ve třetím kole výběrového řízení


