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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 29.4.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

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

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova 
č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město                                                                                                                                                               

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu 

pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí 
je budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 740/2, 

zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, 
objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Již ve znaleckém posudku č. 78-2013, který byl zpracován na základě schváleného záměru 
převodu na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.4.2014 je provedeno hodnocení 
celkového technického stavu objektu, který je víceméně záporný a je zde uvedeno doporučení 
provést pro zachování bezproblémového a bezpečného provozu v blízké budoucnosti 
kompletní rekonstrukci objektu. Oddělení investic a technické správy odbor správy majetku 
zadalo v loňském roce zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotechnické 
instalace v budově i v jednotlivých pokojích. Podle předloženého rozpočtu jsou tyto náklady 
stanoveny ve výši 5.075.000,- Kč. Kromě této opravy je nezbytné provést i ostatní opravy na 
objektu tak jak jsou uvedeny v žádosti o převod této nemovitosti jejím stávajícím nájemcem.



Pracovníci oddělení investic a technické správy provádějí pravidelné kontroly technického 
stavu této nemovitosti a lze konstatovat, že stávající nájemce již vložil nemalé finanční 
prostředky do stavebních úprav a oprav objektu (malování pokojů a chodeb, drobné opravy či 
havárie). V roce 2012 byla nájemcem se souhlasem města provedena výměna oken, včetně 
parapetů, oprava , utěsnění a nátěr fasády ve výši 1.453.400,- Kč, kdy tato částka byla nájemci 
započtena do nájemného za období 1.4.2012 do 31.7.2014. 
Z výše uvedených důvodů, především špatného technického stavu objektu a tím pádem 
nutného následného vynaložení značných finančních prostředků na odstranění tohoto 
nevyhovujícího stavu, DOPORUČUJE ODBOR SPRÁVY MAJETKU SCHVÁLIT ZÁMĚR 
úplatného převodu předmětné nemovitosti.

Vzhledem k rozsahu a povaze nemovité věci navržené k převodu (odhadovaná cena 8,5 mil. 
Kč, současné a budoucí využití jako ubytovna), navrhuje odbor správy majetku projednání 
záměru převodu této nemovité věci  - JAKO ZVLÁŠŤ VÝZNAMNÉHO ZÁMĚRU -
Zastupitelstvem  města Přerova.  

Komise pro záměry:

Komise pro projednávání záměrů a hospodaření s obecními byty na 2. jednání dne 4.2.2015 
DOPORUČILA RADĚ MĚSTA PŘEROVA podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
NESCHVÁLIT ZÁMĚR  - úplatný převod nemovitých věcí dle návrhu usnesení a doporučila 
pro jednání Rady města Přerova zajistit stanovisko Výboru pro sociální a zdravotnické 
záležitosti a pro sociální začleňování.  

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování:

Výbor na 3. jednání dne 11.3.2015 DOPORUČIL NESCHVÁLIT ZÁMĚR úplatného 
převodu nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu uvedené nemovité věci na 14. 
schůzi dne 9.4.2015, kdy podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo 
rozhodování o záměru převodu předmětné nemovité věci a současně podala návrh tento záměr 
města NESCHVÁLIT.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 740/2, o výměře 298 m2, v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, 
objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. – Město, Velké Novosady 13 (Ubytovna 
Chemik) včetně movitých věcí tvořící vybavení této budovy, jsou užívány společností První 
KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56 a to na základě nájemní smlouvy a smlouvy o 
výpůjčce uzavřené dne 28.12.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.9.2014. Smlouvy jsou 
uzavřeny na dobu neurčitou. Společnost v budově provozuje ubytovnu. Roční nájemné za 
budovu a movité věci tvořící vybavení je stanoveno dohodou a činí 538.831,70 Kč, bez DPH. 
Nájemné je splatné v měsíčních splátkách ve výši 44.902,64 Kč, bez DPH (z toho 43.500,-
Kč, bez DPH za budovu, 1.402,64 Kč, bez DPH za vybavení). 
V 1. PP budovy je situována výměníková stanice ve vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s. 
jejíž umístění bylo ošetřeno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dne 12.1.2009, ve 



znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2015.
V roce 2012 byla provedena se souhlasem města rekonstrukce objektu zahrnující kompletní 
výměnu oken, včetně parapetů, opravu, utěsnění a nátěr fasády v hodnotě celkem 1.453.400,-
Kč, bez DPH. Náklady na rekonstrukci byly nájemci započteny na úhradu nájemného za 
období od 1.4.2012 do 31.7.2014. 
Společnost První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56 požádala v roce 2013 o převod 
budovy ubytovny a zastavěného pozemku. Svou žádost odůvodnila tím, že budova je ve 
špatném technickém stavu a potřebuje další opravy, zejména výměnu elektroinstalace pokojů 
a chodeb, vodoinstalace a zdravoinstalace a vyměnit výtah. 
Záměr úplatného převodu budovy s pozemkem byl schválen na 17. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 15.4.2014. Úplatný převod za kupní cenu 8,5 mil. Kč byl předložen na 19. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 9.9.2013, kdy zastupitelstvo nepřijalo usnesení. 
Předloha byla připravena k předložení na 20. zasedání zastupitelstva dne 21.10.2013, kdy byla 
předloha následně předkladatelem stažena z projednávání.
S ohledem na výsledek projednání převodu budovy ubytovny Chemik s pozemkem proběhla 
jednání zástupců města a zástupců společnost První KPU s.r.o. týkající se řešení špatného 
technického stavu budovy. Výsledkem jednání byl návrh, že společnost První KPU s.r.o. by 
provedla (se souhlasem města) opravy v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací na 
stavbu "Výměna rozvodu vody a kanalizace v ubytovně Chemik v Přerově") na své náklady a 
tyto budou započteny do nájemného. Cena za realizaci této opravy byla dle projektu 
stanovena ve výši 1.807.039,- Kč (bez DPH). V poptávkovém řízení (doručeny čtyři nabídky) 
byla nabídnuta jako nejnižší cena 1.700.803,10 Kč, včetně DPH v platné sazbě a tato byla 
použita jako mezní hodnota pro započtení na nájemné. Rada města Přerova na 99. schůzi dne 
10.9.2014 schválila uzavření dodatku č. 1, jehož předmětem je započtení pohledávky za výše 
uvedenou investici do majetku města umořením na nájemném. Započtení probíhá tak, že 
nájemné má odloženou splatnost vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku a nájemné se 
započte po předložení účetních dokladů skutečně vynaložených nákladů na opravu a to až do 
výše ročního nájemného bez DPH. Částku DPH nájemce hradí v měsíčních splátkách.
V lednu 2015 požádala společnost První KPU s.r.o. opětovně o převod budovy ubytovny 
Chemik (žádost viz příloha). V žádosti uvádí, že budova je ve špatném stavu a je nutno 
provést opravy, které jsou předběžně kalkulovány ve výši 14,75 mil. Kč. V případě schválení 
převodu budou převedeny s budovou i movité věci tvořící vybavení za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu budovy 
ubytovny Chemik s pozemkem, kdy o převod požádal současný uživatel, provozovatel 
ubytovny, společnost První KPU s. r.o.


