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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Zdeněk Kadlec

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova, pozemků p.č. 983, 985, 986, 987, 991, včetně jejich součástí, 
vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 983, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 897 m2, p.č. 985, zast. plocha a nádvoří , o výměře 487 m2, jehož součástí
je budova č.p. 1229 - objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město p.č. 986, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 590 m2, jehož součástí je budova č.p. 1231 – objekt bydlení, 

příslušná k části obce Přerov I. -Město p.č. 987, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1452 m2, 
jehož součástí je budova č.p. 1259 - objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. –Město, 

p.č. 991, ost. plocha, o výměře 931 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 983, zast. plocha a nádvoří, o výměře 897 m2, p.č. 

985, zast. plocha a nádvoří , o výměře 487 m2, jehož součástí je budova č.p. 1229 - objekt 
bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město p.č. 986, zast. plocha a nádvoří, o výměře 590 

m2, jehož součástí je budova č.p. 1231 – objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -

Město p.č. 987, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1452 m2, jehož součástí je budova č.p. 1259 
- objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. –Město, p.č. 991, ost. plocha, o výměře 931 

m2, vše v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:



Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje vzhledem k možnému dopadu zákona o 
sociálním bydlení nepřevádět dané nemovitosti z majetku statutárního města Přerova do doby 
schválení uvedené legislativy.

Koordinační skupina

Koordinační skupina původní žádost projednala dne 11.7.2014 a vyslovila nesouhlas s převodem   z 
toho důvodu, že na stavbě č.p. 1259 na pozemku p.č. 987 vázne zástavní právo ve výši 1.600.000,- Kč. 
Následně koordinační skupina projednala žádost opětovně dne 24.4.2015 a doporučila převod 
nemovitostí uvedených v návrhu usnesení za podmínky, že převod bude uskutečněn  po zániku 
zástavního práva na stavbě  č.p. 1259 na pozemku p.č. 987.

Komise pro záměry

Komise pro záměry původní žádost projednala na zasedání dne 16.7.2014 a doporučila Radě města 
Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit  záměr  statutárního  města Přerova.
Následně komise pro záměry na zasedání dne 27.5.2015 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova             z důvodu uvedeného 
ve vyjádření odboru správy majetku  a komunálních služeb.

Rada města Přerova

Předloha pro jednání Rady města Přerova dne 6.8.2014 byla z jednání stažena s úkolem pro odbor 
správy majetku zjistit u příslušeného ministerstva změnu podmínek poskytnutí dotace pro výstavbu 8 
bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 1259 na pozemku p.č. 987 v k.ú. Přerov, ve výši 1.600.000,-
Kč, ve smyslu zkrácení termínu zástavního práva.
Rada města Přerova na své schůzi dne 11.6.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  
neschválit záměr statutárního města Přerova jak je uvedeno v návrhu usnesení této předlohy.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 983, 985, 986, 987, 991, včetně jejich součástí se nachází v ulici Tovačovská. 
Společnost CLEVER INVEST s.r.o, se sídlem Sušilova 26, IČ 27785602, požádala statutární město 
Přerov o jejich převod včetně součástí pozemků, za účelem vybudování menší výroby oken či 
vybudování jednopodlažních objektů skladování. Případným stávajícím nájemníkům nabízí 
odpovídající či lepší bydlení v jiných lokalitách. Pokud by statutární město Přerov nemělo zájem 
prodat některé z těchto pozemků, žádají o odkup některých z výše uvedených pozemků. Na pozemcích 
p.č. 985 a 986 jsou dle výpisu z katastru nemovitostí součástí stavby, ale ve skutečnosti se zde 
nenacházejí. Součástí pozemku p.č. 987 je stavba č.p. 1259, ve které se nacházejí tzv. „holobyty“. 
Jedná se o 8 bytových jednotek, z toho je 6 neobsazených, v jednom případě je zde uzavřena nájemní 
smlouva na dobu určitou do 31.3.2016 a v jednom případě taktéž na dobu určitou do 18.10.2015. Na 
pozemku p.č. 991 je umístěn přístřešek pro psy a je pro tento účel uzavřena nájemní smlouva na dobu 
neurčitou. 
Na stavbě č.p. 1259 na parcele 987 vázne zástavní právo pro budoucí pohledávku ve výši 1.600.000,-
Kč pro Českou republiku – Okresní úřad Přerov. Zástavní věřitel uzavřel se zástavcem dne 27.6.1996 
smlouvu o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů, na základě 
které poskytl zástavci investiční dotaci ve výši 1.600.000,- Kč na výstavbu 8 bytových jednotek v 
objektu bydlení č.p. 1259 na pozemku p.č. 987 v k.ú. Přerov. Zástavce se uvedenou smlouvou 
zástavnímu věřiteli mimo jiné zavázal po dokončení výstavby předmětných bytových jednotek 



nepřevést vlastnictví těchto bytů postavených s použitím státní dotace po dobu 20 let od jejich 
kolaudace na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistit užívání těchto bytů k trvalému bydlení 
občanů. Předmětné bytové jednotky byly kolaudovány kolaudačním rozhodnutím Městského úřadu v 
Přerově - Stavebního úřadu č. 63/97, ze dne 23.1.1997, které nabylo právní moci dne 16.2.1997. Z 
toho vyplývá, že objekt bydlení č.p. 1259 na pozemku p.č. 987, v k.ú. Přerov, lze převést na jinou 
osobu po datu 16.2.2017. Pro případ porušení závazku se zástavce zavázal odvést do rozpočtu České 
republiky částku odpovídající výši poskytnuté dotace ve výši 1.600.000,- Kč. 

Na jednání Rady města Přerova dne 6.8.2014 byla předloha – záměr úplatného převodu nemovitostí z 
jednání stažena s úkolem pro odbor správy majetku zjistit u příslušeného ministerstva možnost změny 
podmínek poskytnutí dotace pro výstavbu 8 bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 1259 na 
pozemku p.č. 987 v k.ú. Přerov, ve výši 1.600.000,- Kč, ve smyslu zkrácení termínu zástavního práva. 

Z vyjádření Ministerstva financí vyplývá, že vázací dobu, která vyprší k 16.2.2017 nezkrátí.
Žadatel byl o stanovisku ministerstva informován a potvrdil svůj zájem o převod nemovitostí 
uvedených v původní žádosti i s možností uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na objekt bydlení 
č.p. 1259 na pozemku p.č. 987 v k.ú. Přerov, po zániku zástavního práva.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost o převod 
pozemků včetně jejich součástí v ul. Tovačovská.


