
Pořadové číslo: 9/4.1.14

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 27.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Petr Matula

Název návrhu:

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I – Město, 
která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr úplatného převodu pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, 
příslušné pro část obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a 
p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej s vyhlašovací cenou 
5.566.000,- Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po 
dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, 
Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové 
řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své 22. schůzi dne 21.7.2015 po projednání podala usnesením č. 602/22/7/2015 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu a vyhlášení výběrového řízení 
dle návrhu na usnesení.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb informoval Radu města Přerova, že prodej nebytových 
jednotek a prostor byl na základě projednání v orgánech obce realizován formou přímého prodeje 
stávajícím nájemcům za cenu dle znaleckého posudku ve smyslu odstavce 2) článku XII „Prodej 
nebytových prostor“ vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 – „Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“ v platném znění.  



Současně lze předpokládat, že při prodeji v rámci výběrového řízení by byla pravděpodobně dosažena 
cena vyšší než vyvolávací, stanovená znaleckým posudkem v celkové výši 5.566.000,- Kč.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na své 87. schůzi dne 24.3.2014 po projednání schválilo usnesením č. 
3263/87/7/2014 záměr převodu pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, 
příslušné pro část obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a 
p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov.
Záměr statutárního města Přerova byl zveřejněn na úřední desce od 28.3.2014 do 11.4.2014.
Na ocenění budovy, která je nedílnou součástí pozemků byl vyhotoven znalecký posudek, který byl 
počátkem roku 2015 aktualizován. Cena v místě a čase obvyklá byla stanovena v celkové výši 
5.566.000,- Kč, budova ve výši 4.788.000,- Kč a pozemky ve výši 778.000,- Kč.
Možnost úplatného převodu byla projednána s třemi nájemci nebytových prostor v tomto objektu. Dva 
nájemci neměli zájem o odkoupení. Jeden z nájemců projevil zájem o odkoupení celého objektu Velká 
Dlážka 48 v Přerově. Při jednáních byl seznámen s nabídkovou cenou. Současně byl předán 
aktualizovaný znalecký posudek na celkovou částku 5.566.000,- Kč. 
Dne 2.6.2015 zaslal nájemce pan J*** M*** žádost o odkoupení objektu Velká Dlážka 48 v Přerově.
V průběhu projednávání převodu s nájemcem, panem J*** M*** se na Odbor správy majetku a 
komunálních služeb dostavil pan J*** s žádostí o informace o možnosti pronájmu, popř. odkoupení 
objektu Velká Dlážka 48 v Přerově. Pan J*** byl informován o probíhajícím jednání a ceně za objekt, 
která byla stanovena znaleckým posudkem v celkové výši 5.566.000,- Kč. Při jednání pan J*** sdělil, 
že získání úvěru na odkoupení objektu by nemělo být z jeho strany problematické. Následně zaslala 
paní M*** J*** žádost o odkoupení objektu Velká Dlážka 48 v Přerově. 

Vzhledem k tomu, že od sejmutí zveřejněného záměru převodu předmětných nemovitostí uplynula 
lhůta delší jak 6 měsíců, je, v souladu s "Metodickým doporučením k činnosti územních 
samosprávných celků" vydaným Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, 
předkládán Radě města Přerova opětovně ke schválení záměr převodu. 

Předloha č. 22/7.1.5 pro 22. schůzi Rady města Přerova dne 16.7.2015 byla zpracována s variantním 
návrhem na usnesení.
Rada města Přerova po projednání:
VARIANTA I
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu pozemků p.č. 4293/44 a 
p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), 
která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov do vlastnictví pana J*** 
M***, za celkovou cenu 5.566.000,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase 
obvyklou.
VARIANTA II
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu pozemků p.č. 4293/44 a 
p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), 
která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení 
na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,- Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové 
řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 
Přerovský deník, Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).

Rada města Přerova na své 22. schůzi dne 21.7.2015 po projednání podala usnesením č. 602/22/7/2015 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu a vyhlášení výběrového řízení 
dle návrhu na usnesení.



Podmínky vyhlášení výběrového řízení.
Pozemky p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I –
Město, která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48 v 
Přerově). 
Jedná se o nepodsklepený objekt, v 1. nadzemním podlaží se nachází nebytové prostory – čtyři 
prodejny.
V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě, objekt je na tyto sítě napojen. Objekt je 
přístupný z veřejné zpevněné komunikace. 
Základy s nefunkční izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce panelové, stropy železobetonové s 
rovným podhledem, střecha plochá, krytina živičná svařovaná, opláštění atiky z pozinkovaného 
plechu, vnitřní omítky vápenné hladké, vnější obklad keramická mozaika, vnitřní obklady keramické, 
dveře dřevěné hladké plné a prosklené, vstupní ocelová, okna ocelová zdvojená a diterm sklo, povrch 
podlah upraven keramickou, teracovou a mramorovou dlažbou, PVC a betonem, vytápění ÚT 
centrální, elektroinstalace světelná a motorová, bleskosvod instalován, rozvod teplé i studené vody s 
přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači, instalace plynu je provedena, odkanalizování provedeno 
ze všech zařizovacích předmětů do kanalizace, vnitřní vybavení umyvadlo, sprchový kout – nefunkční 
a splachovací záchod, mříže, ostatní prvky se nevyskytují.

Popis objektu: Jedná se o objekt se čtyřmi nebytovými prostorami v I. nadzemním podlaží, které 
slouží jako prodejny. Informativní užitná plocha je 577,74 m2.

Technický stav: Stáří objektu je z roku 1983. Nedostatečné tepelně technické vlastnosti obvodového 
pláště, nekvalitní okna a dveře, zatékání přes střechu, stará elektroinstalace, místně praskliny.

Výměry nebytových prostor:
prodejna – drogerie, barvy laky 261,08 m2
prodejna – oprava obuvi 135,08 m2 (rozděleno na 2 nebytové prostory)
prodejna – volná 181,58 m2
celkem 577,74 m2

Odbor správy majetku zajistil vyhotovení znaleckého posudku na ocenění objektu č.p. 2882, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je nedílnou součástí pozemků p.č. 4293/43 a p.č. 
42923/44 vše v k.ú. Přerov. Cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 5.2.2015, 
vyhotoveného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., Prostějov, činí celkem 5.566.000,-Kč, budova 
ve výši 4.788.000,- Kč a pozemky ve výši 778.000,- Kč.

Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro 
část obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 
vše v k.ú. Přerov. 

Vzhledem k tomu, že StMPr nemá pro tento nebytový prostor využití bylo rozhodnuto vyhlásit na 
prodej předmětných nemovitostí výběrové řízení.

Předmět výběrového řízení:
Záměr úplatného převodu pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro 
část obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 
vše v k.ú. Přerov.

Termín vyhlášení: ……….2015

Vyhlašovací cena: min. 5.566.000,- 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 pro 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): .……..2015 v …… hod. 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek: ……..2015, do …….. hod.

Informace k nemovitostem:
1. Předmětem prodeje jsou pozemky p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné 
pro část obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 
4293/43 vše v k.ú. Přerov. 
2. Nemovitosti – pozemky p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část 
obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v 
k.ú. Přerov jsou dle současného Územního plánu sídelního útvaru Přerov vymezeny následovně.
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 Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, vyplývá, že pozemky parc.č. 4293/43 a 
4293/44 v katastrálním území Přerov, jejichž součástí je budova č.p. 2822 – Velká Dlážka 48, se 
nachází v lokalitě vymezené a určené následovně: 
- stávající plochy bydlení /BB/ - bydlení bytové, v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 
- Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v 
kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci 
obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.
- Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky 
souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře 
větší než 1 000 m2. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
- pozemky 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. Nebytové prostory v objektu Velká Dlážka 48 jsou užívány od roku 1983, v poslední době jako 
prodejna barvy laky, drogerie, opravna obuvi, prodejna pečiva a jedna prodejna je v současnosti volná 
(dříve jako prodejna sportovních potřeb).

4. Přístup k budově je z místní uliční komunikace a z chodníku v ul. Velká Dlážka. 

5. Budova je napojena na všechny inženýrské sítě. 

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 – Velká Dlážka 48“, 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, 
Petr Matula, tel. 581 268 464, e-mail: petr.matula@prerov.eu, přízemí, kancelář č. 1, nebo na 
www.prerov.eu, Magistrát, Veřejné zakázky a výběrová řízení, Výběrové řízení, Výběrové řízení na 
nájem a převod nemovitostí.

Záměr převodu objektu Velká Dlážka 48 v Přerově včetně vyhlášení výběrového řízení je 
předložen k projednání v orgánech obce.


