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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 17.12.2014

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
IVANA KOZÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, 
příslušný k části obce Přerov I – Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 3991, zast. pl. 

a nádvoří, o výměře 211 m2, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k 
části obce Přerov I - Město, vše v k.ú. Přerov, (Svépomoc I/46).

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 100. schůzi dne 30.9.2014 usnesením č. 3845/100/6/2014 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí 
Svépomoc I/46.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 17.9.2014 po projednání variantního návrhu usnesení 
(varianta I záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Svépomoc I/46 z vlastnictví StMPr a 
varianta II  vyhlášení výběrového řízení) doporučila RM podat návrh ZM neschválit  záměr 
StMPr - úplatný převod nemovitostí Svépomoc I/46 z vlastnictví StMPr a ponechat předmětné 
nemovitosti prozatím v majetku StMPr. 

Odbor správy majetku 



Vzhledem k tomu, že odbor správy majetku eviduje na prodej nemovitostí Svépomoc I/46 dva 
zájemce, doporučoval na prodej předmětných nemovitostí vyhlásit výběrové řízení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 3991, zast. pl. a nádvoří, o výměře 211 m2, jehož součástí je stavba – objekt 
bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I - Město, vše v k.ú. Přerov, Svépomoc I/46 je 
situován v ul. Svépomoc I, v řadové zástavbě, v záplavové oblasti. V místě je možnost 
napojení na veřejné inženýrské sítě.

Objekt bydlení Svépomoc I/46 je ve špatném technickém stavu s nutností rozsáhlejší 
rekonstrukce. Jedná se o zděný, obytný, podsklepený, patrový dům s podkrovím, ve kterém je 
celkem 5 bytových jednotek (3x 1+1 a 2x 2+1). 

V 1.NP jsou situovány 2 bytové jednotky 1+1 neužívané pro špatný technický stav a bez 
vybavení. 

Ve 2.NP bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím je pronajata paní E***G***. Paní G*** 
bytovou jednotku v podstatě užívá bez právního důvodu, v bytě se fyzicky již delší dobu 
nezdržuje, má však v něm situováno své vnitřní vybavení, byt nepředala, bude žalována na 
exekuční vystěhování. Ve 2. NP je dále situována bytová jednotka 1+1, která není užívaná pro 
špatný technický stav a bez vybavení.

V podkroví je situovaná bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím, která je pronajata manželům 
V***. Bytová jednotka v půdní vestavbě byla rekonstruována na náklady nájemce, a z tohoto 
důvodu byla nájemní smlouva s A***a R***V***uzavřena na dobu určitou, od 1.12.1999 do 

30.11.2039, za měsíční nájemné ve výši 1,-Kč/m2.
Ve smlouvě je stanoven závazek, že nájemné nebude měněno po dobu 40 let. Po uplynutí 
trvání nájmu bude uzavřena nová nájemní smlouva za podmínek v dané době obvyklých s 
tím, že nájemné bude stanoveno dle platných právních předpisů upravujících tento nájem a 
výše úhrady za plnění spojená s užíváním bytu bude stanovena dle platných právních 
předpisů, pokud nebude mezi pronajímatelem a nájemcem upraveno jinak. Nájemce se 
zavázal, že bude byt užívat výhradně k bydlení. K jinému účelu lze byt či jeho část užívat 
pouze se souhlasem pronajímatele. 
Nájemce může byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve 
smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. Dle 
současné praxe tento uděluje odd. BS každý rok opětovně. Pronajímatel je povinen umožnit 
volný převod nájemního vztahu mezi nájemcem a třetí osobou ve smyslu usnesení Městské 
rady v Přerově č. 321/13/2 ze dne 19.7.1995 s tím, že nový nájemce bude mít stejné 
podmínky jako nájemce, se kterým byla nájemní smlouva původně uzavřena, tj. nájem po 

dobu zbývající do 40 let s nájemným, které bude činit 1,- Kč/m2 započitatelné plochy bytu. 
Pronajímatel může nájem bytu vypovědět jen s přivolením soudu. Pokud soud rozhodne o 
přivolení k výpovědi, je pronajímatel povinen uhradit nájemci poměrnou část ceny bytu 
určenou znaleckým posudkem. Náklady na pořízení znaleckého posudku hradí pronajímatel a 
nájemce každý 1/2.



Jelikož je nutné u nemovitostí Svépomoc I/46 provést rozsáhlou rekonstrukci havarijního 
stavu a opravy by byly, vzhledem k předpokládané výši nákladů (cca 3.000.000,-Kč) a k 
návratnosti investice, neekonomické, byla nemovitost navržena k odprodeji z vlastnictví 
StMPr. 

Z tohoto důvodu odbor správy majetku zajistil vyhotovení znaleckého posudku na ocenění 
nemovitostí Svépomoc I/46. Dle znaleckého posudku ze dne 12.6.2014 vyhotoveného Ing. 
Ctiborem Hoškem činí cena v místě a čase obvyklá 300.000,-Kč. 

Odbor správy majetku eviduje dva zájemce o koupi předmětné nemovitosti do svého 
vlastnictví, a to:

1. J***B***, žádost ze dne 29.7.2014. Ve své žádosti uvedl, že má zájem nemovitost 
zrekonstruovat a v přízemí dva byty po rekonstrukci pronajmout jako byty pro seniory s 
bydlištěm v Přerově s možností pečovatelské péče. Ostatní tři byty by byly po rekonstrukci 
poskytnuty jako sociální byty pro občany města Přerova. (příloha č. 1)

2. manželů A***a R*** V***, žádost ze dne 3.9.2014. Ve své žádosti uvedli, že akceptují 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 300.000,-Kč. (příloha č. 2)

Komisi byl předložen materiál ve variantním řešení – varianta I. (záměr StMPr – úplatný 
převod, po zveřejnění záměru by RM rozhodovala o převodu nemovitostí do vlastnictví 
jednoho z výše uvedených zájemců), varianta II. (vyhlášení výběrového řízení). Komise po 
projednání doporučila RM podat návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný převod a 
ponechat prozatím nemovitosti v majetku StMPr. 

V případě, že by bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení, bylo by vyhlášeno za níže 
uvedených podmínek: 

Předmět výběrového řízení:

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 3991, zast. pl. a nádvoří, o výměře 211 m2, jehož 
součástí je stavba objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I - Město, vše v k.ú. 
Přerov, (Svépomoc I/46).

Termín vyhlášení: ………………..

Vyhlašovací cena: min. 300.000,-Kč (dle znaleckého posudku)
Účastnický poplatek: 2.420,-Kč (vč. DPH)
Jeho úhrada může být provedena v pokladně Magistrátu města Přerova - Bratrská 34, nám. T. 
G. M. 16 nebo bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerov, č. 19-
1884482379/0800, var. symbol 5305003, či poštovní poukázkou nejpozději do konce lhůty 
podání přihlášek do výběrového řízení. (Pro potřebu vyhotovení příjmového daňového 
dokladu proveďte, prosím, úhradu v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Přerova). 
Tento poplatek je nevratný. 
Prohlídka (na místě samém): ........ v ......... hod. 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek: ……………………..



Informace k nemovitostem:
1. Předmětem prodeje je pozemek p.č. 3991 a objekt bydlení č.p. 2076.

2. Statutární město Přerov má vydaný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 
21.09.2009
Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy 
nabylo
účinnosti dne 07.10.2009.
Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo Změnu č.1 
Územního
plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 
účinnosti dne
06.05.2013.
Z výše citované územně plánovací dokumentace, vyplývá, že pozemek parc.č. 3991 v 
katastrálním území
Přerov, se stavbou objektu č.p. 2076, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:
• stávající plochy bydlení /BR/ - bydlení rodinné, v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 
501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
• pozemek se nachází v zastavěném území.
Územní plán města Přerova, resp. Územní plán města Přerova po vydání Změny č. 1- právní 
stav, je
vystaven k nahlédnutí na internetových stránkách města Přerova, a to na adrese 
www.prerov.eu.

3. Stáří nemovitostí je stanoveno od roku 1928. 

4. Objekt bydlení Svépomoc I/46 je ve špatném technickém stavu s nutností rozsáhlejší 
rekonstrukce. Jedná se o zděný, obytný, podsklepený, patrový dům s podkrovím, ve kterém je 
celkem 5 bytových jednotek (3x 1+1 a 2x 2+1). 

V 1.NP jsou situovány 2 bytové jednotky 1+1 neužívané pro špatný technický stav a bez 
vybavení. 

Ve 2.NP bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím je pronajata. Nájemce bytovou jednotku v 
podstatě užívá bez právního důvodu, v bytě se fyzicky již delší dobu nezdržuje, má však v 
něm situováno své vnitřní vybavení, byt nepředala, bude žalována na exekuční vystěhování. 
Bytová jednotka 1+1 není užívaná pro špatný technický stav a bez vybavení.

V podkroví je situovaná bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím, která je pronajata. Bytová 
jednotka v půdní vestavbě byla rekonstruována na náklady nájemce a nájemní smlouva je 

uzavřena na dobu určitou, od 1.12.1999 do 30.11.2039, za měsíční nájemné ve výši 1,-Kč/m2 

a za ostatních omezujících podmínek. (Nájemní smlouva je k dispozici na odboru správy 
majetku.) 

5. Zadní vchod do objektu je situován ve dvorním traktu, který je uzavřen okolními domy a 
přístup a příjezd k němu není možný. 

6. Nemovitosti lze napojit na inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn, elektro. 



7. Průkaz energetické náročnosti budovy bude k dispozici na odboru správy majetku. 

Podmínky výběrového řízení: 
1. Zájemce doloží čestné prohlášení, že:
- nemá žádné dluhy vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným 
subjektům,
- není v likvidaci,
- nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce,
- nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení 
nebo nebylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, 
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, s výjimkou případů kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v 
prodlení se splácením splátek.

2. Podmínkou výběrového řízení je dodržení Pravidel pro konání výběrového řízení v 
případech prodeje a nájmu nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov (na vyžádání 
vydá odbor správy majetku nebo na www.prerov.eu, Magistrát, Potřebuji vyřídit, Formuláře, 
Právní tématika).

3. Rada města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu. StMPr má právo 
vybrat si nejlépe vyhovující nabídku, odmítnout všechny nabídky, vypsat více kol výběrového 
řízení včetně elektronické aukce. V případě vícekolového řízení je uchazeč oprávněn k účasti 
v dalších kolech pouze v případě, že předloží nabídku výhodnější než v kole předchozím. 
Veškerými nabídkami, které uchazeč v jednotlivých kolech předloží, je uchazeč vázán až do 
doby konečného rozhodnutí zadavatele o nabídkách a uzavření příslušné smlouvy, pokud 
bude SMPr nabídka vybrána. 

Přihláška do výběrového řízení:
1. bude obsahovat:
- záměr na využití nemovitostí,
- nabídku výše kupní ceny,
- výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list,
- prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či 
založeným 
subjektům dluhy,
- zproštění mlčenlivosti.

2. se podává na předepsaném formuláři - na vyžádání vydá odbor správy majetku a 
komunálních služeb. Formuláře jsou k dispozici i na internetových stránkách statutárního 
města Přerov www.prerov.eu, Magistrát, Potřebuji vyřídit, Formuláře, Právní tématika. 
Zapečetěná obálka do výběrového řízení musí být viditelně označena slovy „Odbor správy 
majetku – výběrové řízení – Svépomoc I/46“, jinak nebude do výběrového řízení zařazena. 
Podává se na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, přízemí. 

Bližší informace:
Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 750 
11 Přerov, Ivana Kozáková, tel. 581 268 121, e-mail: ivana.kozakova@prerov.eu, přízemí, 



kancelář č. 8, www.prerov.eu, Magistrát, Veřejné zakázky a výběrová řízení, Výběrové řízení, 
Výběrové řízení na nájem a převod nemovitostí.

Předloženým materiálem se projednává záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí 
Svépomoc I/46 z vlastnictví StMPr, které jsou ve špatném technickém stavu.


