
Pořadové číslo: 12/4.2.12

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 majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o celkové výměře 

394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, 
Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bytového domu 
č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v 
k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 za celkovou cenu 4.000.000,- Kč do vlastnictví pana T*** H*** 
D*** T*** a uzavření kupní smlouvy dle přílohy 1.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své 31. schůzi dne 26.11.2015 po projednání podala usnesením č. 
1014/31/8/2015 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle návrhu na usnesení.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb předložil Radě města Přerova variantní návrh na usnesení 
– podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod zájemci, který podal nabídku ve 
výběrovém řízení za cenu ve výši 3.790.000,- Kč nebo vyhlášení nového výběrového řízení na úplatný 
převod této nebytové jednotky s min. vyhlašovací cenou 4.000.000,- Kč.



Odbor správy majetku a komunálních služeb současně upozornil na nevyhovující stav nebytových 
prostor, které pro řádné užívání vyžadují další investice (výměna výkladců, snížení stropu, rozvody 
elektřiny).

Důvodová zpráva:

Nebytová jednotka č. 293/101 o výměře 394,30 m2 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 
č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 75/10, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), byla užívána na základě nájemní 
smlouvy od 30.3.1999 do 31.7.2014 společností Alysum s.r.o. Účelem nájmu bylo využití prostor jako 
prodejna potravin. Nájemní vztah byl ukončen dohodou ke dni 30.4.2014.

Rada města Přerova na své 94. schůzi dne 9.7.2014 usnesením č. 3604/94/6/2014 schválila záměr 
statutárního města Přerova - prodej nebytové jednotky 293/101 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, 
č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 75/10, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29) a vyhlášení 
výběrového řízení s vyhlašovací cenou min. 3.737.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem jako 
cenu v místě a čase obvyklou.
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce, pan ***A*** M***, přičemž nabídl cenu za úplatný
převod ve výši 3.064.000,- Kč. V uvedené nebytové jednotce hodlá zřídit a provozovat maloobchodní 
prodej (smíšené zboží) bez jakékoliv konzumace a pouze denní prodej. Zájemce souhlasil s 
vyhlášenými podmínkami výběrového řízení a uhradil účastnický poplatek.
Komise pro záměry na zasedání dne 13.8.2014 po projednání nabídky – přihlášky do výběrového 
řízení doporučila Radě města Přerova zrušit výběrové řízení na převod nemovitých věcí, nebytové 

jednotky č. 293/101 o celkové výměře 394,30 m2 v objektu Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 a 
vyhlásit nové výběrové řízení s vyhlašovací cenou sníženou o 10%. Komise pro záměry současně 
doporučila pověřit Odbor správy majetku a komunálních služeb jednáním s žadatelem přihlášeným do 
výběrového řízení o ceně.
Dne 23.9.2014 se na Odboru správy majetku a komunálních služeb uskutečnilo jednání s žadatelem 
panem ***A*** M***. Na jednání byl pan M*** informován o stanovisku Komise pro záměry, kdy 
je navrhováno zrušení výběrového řízení s vyhlašovací minimální cenou 3.737.000,- Kč a vyhlášení 
nového VŘ s vyhlašovací minimální cenou sníženou o 10%, což představuje částku 3.363.300,- Kč. 
Současně bylo s panem M*** projednáno případné navýšení jeho nabídky na úplatný převod této 
nebytové jednotky. Pan M*** se vyjádřil, kdy s ohledem na možnosti financování úplatného převodu 
s následnou rekonstrukcí objektu nezbývá jiná možnost než zůstat v nabízené částce 3.064.000,- Kč.

Rada města Přerova na své 100. schůzi dne 30.9.2014 po projednání usnesením č. 3852/100/6/2014 
zrušila výběrové řízení na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 s vyhlašovací cenou min. 
3.737.000,- Kč a současně vyhlásila výběrové řízení na úplatný převod této nebytové jednotky s 
vyhlašovací cenou, sníženou o 10%, tj. min. 3.363.300,- Kč.
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce, pan ***A*** M***. Otevření obálky s nabídkou se 
uskutečnilo na jednání Rady města Přerova, kdy zájemce nabídl cenu za úplatný převod ve výši 
3.064.000,- Kč. V uvedené nebytové jednotce hodlá zřídit a provozovat maloobchodní prodej (smíšené 
zboží) bez jakékoliv konzumace a pouze denní prodej. Zájemce souhlasil s vyhlášenými podmínkami 
výběrového řízení a uhradil účastnický poplatek. 
Dle předložené nabídky zájemce nabízenou cenou za odkoupení ve výši 3.064.000,- Kč nesplnil 
podmínku výběrového řízení, kdy byla stanovena minimální cena ve výši 3.363.000,- Kč. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb zadal zpracování aktualizace znaleckého posudku na 
ocenění nebytové jednotky č. 293/101 v objektu Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 v Přerově včetně 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov. Celková cena byla 



stanovena ve výši 3.740.000,- Kč. 

E-mailem ze dne 17.4.2015 požádal o odkoupení nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 
5, 6, Kratochvílova 29 pan ***V*** M*** a ***M*** M***.

Rada města Přerova na své 17. schůzi dne 7.5.2015 po projednání usnesením č. 450/17/7/2015 zrušila 
výběrové řízení na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 s vyhlašovací cenou sníženou o 10%, 
tj. min. 3.363.300,- Kč a současně vyhlásila výběrové řízení na úplatný převod této nebytové jednotky 
s vyhlašovací cenou min. 3.740.000,- Kč.
Pan ***V*** M*** byl písemně informován dopisem ze dne 20.5.2015 o vyhlášení výběrového řízení 
na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 v 
Přerově s podáním nabídek v termínu do 22.6.2015, kdy v příloze dopisu byly zaslány podmínky 
vyhlášeného výběrového řízení.

Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce, pan T*** H*** D*** T***. Otevření obálky s 
nabídkou se uskutečnilo dne 24.6.2015 na jednání Komise pro projednávání záměrů v 
majetkoprávních záležitostech a hospodaření s byty Rady města Přerova, kdy zájemce nabídl cenu za 
úplatný převod ve výši 3.790.000,- Kč. Komise pro záměry po projednání doporučila vyžádat potřebné 
doklady (nebyl doložen ŽL/OR, účel využití nebyl konkretizován – prodejna je nedostatečná 
specifikace) a předložit k projednání orgánům obce. 
Dne 25.6.2015 byl písemně obeslán zájemce s požadavkem na doplnění chybějících nepředložených 
dokladů a informací. Zájemce dne 10.7.2015 doplnil záměr využití nemovitosti – „obchod pro prodej 
potravin“ a výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku.

Rada města Přerova na své 24. schůzi dne 25.8.2015 po projednání usnesením č. 686/24/5/2015 
1. zrušila výběrové řízení na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o 

celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, 
(Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 s vyhlašovací cenou 3.740.000,- Kč z důvodu nesplnění 
požadavku na doložení všech dokladů u předložené nabídky.
2. schválila vyhlášení výběrového řízení na nájem nebytové jednotky č. 293/101, jiný nebytový 

prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29).

Vzhledem k aktuálnímu stavu nebytových prostor bylo rozhodnuto o opětovném předložení úplatného 
převodu k novému projednání v Radě města Přerova.

Rada města Přerova na své 25. schůzi dne 3.9.2015 po projednání usnesením č. 735/25/7/2015 
1. zrušila své usnesení č. 686/24/5/2015 schválené na 24. schůzi Rady města Přerova dne 25. 8. 2015.
2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, 

jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 
č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 za celkovou cenu 3.790.000,- Kč do 
vlastnictví pana T*** H*** D*** T***.

Po doložení všech potřebných dokladů a vyjádření byl návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 v Přerově odsouhlasen s 



nabyvatelem.

Následně byla dne 3.11.2015 na Magistrát města Přerova doručena nabídka ***V*** M*** a 
***M*** M*** na odkoupení nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 
29 v Přerově za celkovou cenu ve výši 4.000.000,- Kč.
Dopisem ze dne 12.11.2015 byl pan T*** H*** D*** T*** informován o nabídce, která byla 
doručena na Magistrát města Přerova dne 3.11.2015, kdy byl současně požádán o vyjádření k navýšení 
ceny na částku 4.000.000,- Kč v termínu do 20.11.2015.
E-mailem ze dne 26.11.2015 potvrdil pan T*** H*** D*** T***, že souhlasí s cenou ve výši 
4.000.000,- Kč za převod nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 v 
Přerově.

Na 31. schůzi Rady města Přerova dne 26.11.2015 byla předložena dispozice s nemovitým majetkem 
– úplatným převodem nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 v 
Přerově s variantním návrhem na usnesení:

Rada města Přerova po projednání
VARIANTA I
trvá na svém usnesení č. 735/25/7/2015, schváleném na 25. schůzi Rady města Přerova dne 3.9.2015, 
kterým:

1. zrušila své usnesení č. 686/24/5/2015 schválené na 24. schůzi Rady města Přerova dne 25. 8. 2015.

2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, 

jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 
č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 za celkovou cenu 3.790.000,- Kč do 
vlastnictví pana T*** H*** D*** T***.
VARIANTA II
1. ruší své usnesení č. 735/25/7/2015, bod 2., schválené na 25. schůzi Rady města Přerova dne 
3.9.2015, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové 

jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 
283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 
č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 za 
celkovou cenu 3.790.000,- Kč do vlastnictví pana T*** H*** D*** T***.

2. schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, jiný 

nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 
293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v 
k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 s vyhlašovací cenou 4.000.000,- Kč za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Rada města Přerova na své 31. schůzi dne 26.11.2015 po projednání podala usnesením č. 
1014/31/8/2015 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 

293/101, jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, 



č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku 
p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 za celkovou cenu 4.000.000,-
Kč do vlastnictví pana T*** H*** D*** T***.

V tomto materiálu je předložen k projednání v orgánech obce úplatný převod nemovitých věcí, 
nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 v Přerově.


