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Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

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

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věci do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č 784 včetně jeho součásti – domu č.p. 669, v 
k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č 784, zast. plocha a nádvoří, o výměře 820 m2, 
včetně jeho součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje  neschválit záměr převodu dle 
návrhu usnesení z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

Koordinační skupina

Koordinační skupina nabídku projednala dne 22.8.2014 a  doporučila vyžádat stanovisko 
Městské policie Přerov. Pravděpodobně se jedná o zřízení služebny Policie ČR, nikoli 
městské policie v dané lokalitě.

Městská policie

Městská policie neuvažuje o nahrazování stanic Policie ČR vytvářením detašovaných 
pracovišť MP. Nedoporučuje nájem ani úplatný převod.



Komise pro záměry

Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 17.9.2014 a doporučila Radě města 
Přerova neschválit záměr nájmu a podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
převodu  dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 30.9.2014

1. neschválila záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v majetku 
Stavhold a.s., se sídlem Wilsonova 12, Přerov  – prostor v objektu bydlení č.p. 669, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 784 v k.ú. Přerov.
2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr statutárního města Přerova 
– úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č 784, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 820 m2, včetně jeho součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov.

Důvodová zpráva:

Objekt bydlení č.p. 669, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 784 v k.ú. 
Přerov a pozemek p.č. 784 v k.ú. Přerov se nachází v ulici Škodova v Přerově a jsou ve 
vlastnictví Stavhold a.s., se sídlem Wilsonova 12, Přerov, IČ 65138503.
V souvislosti s diskuzí o zlepšení bezpečnostní situace v okolí přerovského nádraží nabídla 
Stavhold a.s., Přerov, statutárnímu městu Přerovu výše uvedené nemovitosti za účelem zřízení 

služebny policie. V domě se nachází 400 m2 zrekonstruovaných kancelářských ploch, 
vytápění domu je plynové a je napojen na všechny sítě. Dvoupodlažní dům je podsklepený a 
disponuje výtahem. Objekt má samostatné parkovací plochy ve dvoře, které jsou z hlavní 
ulice uzavřeny sekčními vraty. Nabídka Stavhold a.s., v případě nájmu prostor je 600.000,-
Kč/rok, v případě úplatného převodu nemovitostí by cena činila 6.000.000,- Kč.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je nabídka 
Stavhold a.s., Přerov na nájem – převod nemovitostí za účelem zřízení služebny policie v 
ul. Škodova, Přerov.


