
Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Kontrolní skupina pracovala ve složení: Michal Zácha, DiS – vedoucí skupiny, Ing. Miloslav 
Skládal, JUDr. Vladimír Lichnovský, Bc. Eva Mádrová

Za magistrát města Přerova přítomni: Mgr. Zdeněk Vojtášek

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Rady města Přerova č. 123/6/6/2014 Odvolání 
proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 
ze dne 6. 10. 2014, ve věci žalobce statutárního města Přerova proti žalovanému Mgr. Marku 
Vlkovi, insolvenčnímu správci dlužníka spol. OPERA Bohemia, s.r.o., o vyloučení majetku 
z majetkové podstaty dlužníka ze dne 18. 12. 2014 a předcházejícího postupu od rozhodnutí 
o prodeji nemovitostí ve Škodově ulici společnosti OPERA Bohemia s.r.o. 

Kontrola byla provedena na základě 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, kdy pod bodem 
č.  153/7/2/2015 vznesla zastupitelka Netopilová následující:
- zastavila bych se u zjištění Kontrolního výboru ZM ve věci úplatného převodu nemovitostí 

na ul. Škodova, a protože podle mě ta vykonaná kontrola je v podstatě k ničemu, 
skutečnosti, které nám tady Kontrolní výbor předkládá, jsou všeobecně známé 
a mě by velmi zajímalo a ráda bych, aby ta kontrola byla rozšířená, mě by velmi zajímalo, 
kdo je zodpovědný za tak nevýhodnou smlouvu pro město Přerov, jestli ta smlouva byla 
vytvořena za pomocí externí firmy nebo pouze naším městem

- dále pokud vím, tak firma Immofin s.r.o., později Opera Bohemia se zavázala k tomu 
a měla také dokázat ještě před uzavřením smlouvy, že má ubytovací kapacity, že má 
skutečně možnosti kam s lidmi ze Škodovy ulice, to je další věc, která mě velmi zajímá, 
protože jak víme, tak přinejmenším část lidí byla bez možnosti se kamkoliv přestěhovat 
a řešilo to město nejrůznějšími způsoby, možná si mnozí vzpomenou a jde o jedno 
z těch neblahých a velmi důležitých dědictví, které se prostě táhne, za které my právě 
přebíráme teď jakousi aktuální zodpovědnost, ale ten, kdo tuto situaci dopustil, tak mlčí 

- dávám tedy, v souvislosti s tímto materiálem, podnět zabývat se Škodovou ulicí dál 
a opravdu do hloubky a podrobně

Termín provedení kontroly: 16.7.2015 

Kontrolní zjištění:

V dané věci byly zjištěny následující skutečnosti: 

- Text podle kupní smlouvy čl. IV. odst. 4. Zní: „Kupující se dále zavazuje, že poskytne 

v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bytovou náhradu (tj. náhradní 

byt nebo náhradní ubytování), příp. přístřeší stávajícím nájemcům převáděných 

nemovitostí, a to zejména volnými kapacitami ve vlastním ubytovacím zařízení nebo 

v ubytovacím zařízení, které sám provozuje.“ Kupující tedy měl povinnost zajistit náhradní 

bydlení, ovšem neměl povinnost prokazovat, jakým způsobem toho docílí.

- Podle kupní smlouvy čl. I odst. 3. se jednalo o 81 bytových jednotek, z čehož ke dni 

podpisu smlouvy bylo 28 bytových jednotek volných, 31 bytových jednotek obsazených na 

základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou, 12 bytových jednotek obsazených na základě 
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nájemní smlouvy na dobu určitou s možností prodloužení a 10 bytových jednotek 

obývaných neplatiči nájemného.  

- Kupní smlouvu sepisoval Magistrát města Přerova, odbor právní. O písemné zpracování 

připomínek a návrhů ke kupní smlouvě byla požádána externí advokátka JUDr. Antonie 

Zichová dopisem ze dne 19.3.2007.

- Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod předmětných nemovitostí na svém 

5. Zasedání konaném dne 16.4.2007, usnesením č. 69/5/3/2007 B-5.

- Ke dni 6.9.2012 nebylo vyřešeno bydlení pro obyvatele 11 bytů, což je celkem 56 lidí.

- Z důvodu neplnění povinností odstoupilo Statutární město Přerov od kupní smlouvy dne 

5.11.2012 s tím, že dané nemovitosti se měly vrátit podle kupní smlouvy do majetku 

Statutárního města Přerov. Insolvenční správce odmítl vyloučit nemovitosti z majetkové 

podstaty dlužníka. Statutární město Přerov podalo dne 12.6.2013 ke Krajskému soudu

v Ostravě, pobočka v Olomouci, žalobu proti rozhodnutí insolvenčního správce 

na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka.

- Zastupitelstvo města Přerova dne 10.9.2012 usnesením č. 567/13/3/2012 uložilo Radě

města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy v objektech 

Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu, a to za podmínky, že tito občané

(včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) nemají vůči statutárnímu městu 

Přerov a právnickým osobám jím založeným a zřízeným žádný dluh včetně příslušenství

- Na základě usnesení Rady města Přerova ze dne 7.5.2015 č. 458/17/7/2015 podalo 

statutární město Přerov žádost na Vrchní soud v Olomouci o přerušení řízení o odvolání

proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-

98 ze dne 6.10.2014, ve věci žalobce statutárního města Přerova proti žalovanému Mgr. 

Marku Vlkovi, insolvenčnímu správci dlužníka spol. OPERA Bohemia, s.r.o., o vyloučení

majetku z majetkové podstaty dlužníka. Pověřilo advokátku Mgr. Lenku Hrudíkovou, 

č. osvědčení ČAK 8647, IČ 66246067, se sídlem Boženy Němcové 1695/2, Přerov, která

zastupuje statutární město Přerov v řízení o odvolání, aby podala v zastoupení statutárního 

města Přerova žádost na Vrchní soud v Olomouci o přerušení řízení o odvolání proti 

rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 

ze dne 6.10.2014 dle bodu 1.

ZÁVĚR:
Kupující neměl povinnost podle kupní smlouvy prokazovat, jakým způsobem zajistí náhradní 

bydlení pro obyvatele prodávaných objektů. Kupní smlouvu zpracoval a sepsal Magistrát 

města Přerova, smlouva byla konzultována s externí advokátkou. 

Zapsal: Ing. Skládal
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Vyjádření kontrolovaného subjektu:   

bez připomínek

     …………………………………………

Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí 

Odboru správy majetku a komunálních služeb    

Kontrolní skupina:

Ing. Skládal ……………………………

M. Zácha …………………………….

JUDr. Lichnovský …………………………….

Bc. Mádrová …………………….……….

Příloha: výtah z doložených podkladů
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