
Pořadové číslo: 12/4.2.11.

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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
2433/101,  v objektu bytový dům č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 468,  v k.ú. Přerov (Bratrská 20).  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2433/101, v objektu bytový dům č.p. 2433, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468, v k.ú. Přerov, Bratrská 20, o 

celkové výměře 140,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468, v k.ú. 
Přerov a na pozemku p.č. 468, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 1409/9538 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek s.r.o., se 
sídlem Přerov I - Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178 za kupní cenu ve výši 
1.335.000,-Kč (dle znaleckého posudku) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova



Rada města Přerova na své schůzi dne 12.11.2015 usnesením č. 957/30/7/2015 podala návrh ZM 
schválit úplatný převod dle varianty I (kupní cena dle znaleckého posudku).

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2015 usnesením č. 671/24/5/2015 schválila záměr StMPr -
úplatný převod nebytové jednotky Bratrská 20 z vlastnictví StMPr. 

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku sděluje, že stav výloh a vstupních dveří odpovídá stáří objektu. Dle platné 
revizní zprávy el. instalace z roku 2013 je zařízení schopné bezpečného provozu. Při celkové 
rekonstrukci jednotky a instalaci nových spotřebičů by stávající stav el. instalace byl pravděpodobně 
nevyhovující. Současné podhledy byly provedeny na vlastní náklady již předchozími nájemci. V 
nebytové jednotce nebyla provedena výměna rozvodu vody a kanalizace.  Vzhledem k tomu, že 
znalecký posudek zohlednil současný stav jednotky, doporučuje odbor správy majetku  schválit 
převod nebytové jednotky z vlastnictví StMPr do vlastnictví žadatele za kupní cenu dle znaleckého 
posudku.

Důvodová zpráva:

V bytovém domě č.p. 2433, Bratrská 20 se nachází 12 bytových jednotek ve vlastnictví fyzických 
osob a nebytová jednotka č. 2433/101 ve vlastnictví StMPr. 

Nebytová jednotka č. 2433/101, v objektu bytový dům č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I -

Město, na pozemku p.č. 468, v k.ú. Přerov, Bratrská 20, o celkové výměře 140,9 m2 je užívána na 
základě nájemní smlouvy ze dne 30.4.2004 společností RABBIT Trhový Štěpánov a.s., se sídlem 
Jevíčko, Biskupická 776, IČ 18622437. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 

měsíce. Výše nájemného činí 97.265,-Kč/rok (bez DPH), tj. 840,-Kč/m2/rok u hlavních místností, 

672,-Kč/m2/rok u vedlejších místností a 403,20Kč/m2/rok u prostor situovaných v suterénu. Účelem 
nájmu je využití jednotky jako prodejna masa, masných výrobků a dalších potravinářských výrobků. 
Náklady na spotřebované energie jsou hrazeny samostatně. 

Nájemce nemá ke dni 20.10.2015 vůči StMPr žádné dluhy. 

Dle vnitřního předpisu č. 7/09 činí nájemné ve výši 115.792,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok 

u hlavních místností, 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností a 480,-Kč/m2/rok u sklepních prostor. 

Na základě usnesení RM ze dne 21.12.2005 byl vydán souhlas s podnájmem části předmětné jednotky 

o výměře 45 m2 pro společnost Pekárna Racek s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, gen. Štefánika 38, IČ 
62582178. Účelem podnájmu je využití části jednotky jako prodejna pečiva. 

Vzhledem k tomu, že nájemce, RABBIT Trhový Štěpánov s.r.o. neměl o koupi nebytové jednotky 
zájem, bylo ZM usnesením č. 1020/23/4/2014 bod 3 písm. M ze dne 28.4.2014 schváleno zrušení 
záměru úplatného převodu této nebytové jednotky z vlastnictví StMPr.

Podnájemce, společnost Pekárna Racek s.r.o. požádala o převod nebytové jednotky Bratrská 20 do 
svého vlastnictví. V žádosti uvedla, že v prostoru hodlá zachovat stávající prodej pečiva i prodej masa. 

Odbor správy majetku opětovně oslovil nájemce nebytové jednotky, společnost RABBIT Trhový 
Štěpánov s.r.o., s nabídkou na odkup nebytové jednotky do jeho vlastnictví. Nájemce se vyjádřil, že o 
odprodej nemá stále zájem.

Záměr StMPr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 27.8. do 10.9.2015. 



Cena v místě a čase obvyklá nebytové jednotky dle aktualizovaného znaleckého posudku ze dne 
18.9.2015 činí 1.335.000,-Kč. 

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.541,-Kč budou hrazeny zájemcem a budou 
řešeny v ujednání kupní smlouvy. 

Po sdělení výše kupní ceny společnost Pekárna Racek podala návrh na prodej nebytové jednotky za 
kupní cenu 999.000,-Kč s tím, že vzhledem k technickému stavu jednotky, je nutné provést kompletní
rekonstrukci vnitřních rozvodů, včetně nevyhovujících stropních podhledů a vstupních dveří a výloh. 

Rada města Přerova po projednání variantního návrhu usnesení (varianta I. - kupní cena dle 
znaleckého posudku, varianta II - kupní cena dle návrhu žadatele) podala návrh ZM schválit variantu I. 

Tato skutečnost byla společnosti Pekárna Racek s.r.o. sdělena a dle jejich vyjádření mají zájem o 
převod nebytové jednotky do svého vlastnictví za kupní cenu dle znaleckého posudku. 

Projednáním dispozice je řešen úplatný převod nebytové jednotky Bratrská 20 z vlastnictví 
StMPr do vlastnictví společnosti Pekárna Racek s.r.o.


