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Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 3. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, Vedoucí odboru
Bc. Miloslav Dohnal, Vedoucí oddělení
Ivana Kozáková, Referent

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova – části objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 1981/16, a části pozemku p.č. 1981/16, v 
k.ú. Přerov, (Jasínkova 4).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části 
objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 

součástí pozemku p.č. 1981/16, (Jasínkova 4), prostor o celkové výměře 375,49 m2 a části 

pozemku p.č. 1981/16, zast. pl. a nádvoří, o celkové výměře cca 140 m2, v k.ú. Přerov z 
vlastnictví statutárního města Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku 

p.č. 1981/16, (Jasínkova 4), prostor o celkové výměře 375,49 m2 a části pozemku p.č. 

1981/16, zast. pl. a nádvoří, o celkové výměře cca 140 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerov na své schůzi dne 4.2.2016 usnesením č. 1212/35/7/2016 podala návrh ZM si 
vyhradit rozhodování o záměru a neschválit záměr StMPr - úplatný převod části objektu Jasínkova 4.

Komise pro záměry



Komise pro záměry na zasedání dne 20.1.2016 po projednání variantního návrhu na usnesení (varianta 
I - neschválit záměr, varianta II - schválit záměr) doporučila RM podat návrh ZM neschválit záměr -
úplatný převod části objektu Jasínkova 4.

Odbor sociálních věcí a školství

Oddělení školství a mládeže nepředpokládá využití uvedených prostor pro školské účely, odprodej 
části nemovitosti je z jejich pohledu možný s tím, že kupující v budoucnu nebude požadovat vstup na 
zahradu mateřské školy, případně odkoupení části zahrady mateřské školy. 

Ředitelka MŠ souhlasí s případným odprodejem části nemovitosti, neboť uvedená část objektu není 
dlouhodobě užívána pro školské účely. V případě odprodeje ředitelka požaduje zazdění spojovacích 
dveří v chodbě na náklady města, případně kupujícího, aby bylo zamezeno vstupu cizích osob do 
prostoru MŠ.

Odbor správy majetku

Část objektu Jasínkova 4, který je rozdělen na 3 prostory sloužící podnikání, nebyl nikdy určen k 
prodeji. V současné době dochází pro nájemce k přefakturaci energií (teplo, vodné, stočné, srážková 
voda, el. energie) na základě podružných elektroměrů, vodoměrů a měření tepla, srážková voda se 
rozpočítává poměrnou částí podlahové plochy. V případě prodeje části nemovitosti je nutné, aby si 
budoucí vlastník vybudoval samostatnou přípojku vody, el. energie a dohodl si se společností Teplo, 
zda je možné měření tepla považovat za platné a přepsat na budoucího vlastníka.
Dále by bylo nutné oddělit část budovy od budovy užívané MŠ tím, že se mezi objekty zazdí průchod 
a zapsat nově vzniklou budovu s novým č.p. a pozemkem do katastru nemovitosti, vyhotovení 
geometrického plánu na oddělení pozemku pod jednotlivými objekty, zpracování znaleckého posudku 
na ocenění nemovitostí a vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy. Dalším nákladem bude 
zřízení samostatných přípojek energií a jejich měřičů. Veškeré náklady spojené s rozdělením objektů a 
zřízením přípojek by měl nést kupující a finanční náklady budou vysoké. Pro stanovení odhadu 
nákladů by bylo potřeba zajistit vyhotovení odborných posudků.

Důvodová zpráva:

Objekt občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č.1981/16, v k.ú. Přerov, (Jasínkova 4) je z části užíván pro potřeby mateřské školy 
Jasínkova a část je užívána nájemci k podnikání. 

1. Prostor sloužící k podnikání v předmětném objektu o celkové výměře 157,88 m2 užívá na základě 
nájemní smlouvy ze dne 6.4.2009, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, pan Filip Horák, místem podnikání 
Přerov I – Město, Osmek 516/1, IČ 45184429. Výše nájemného činí 151.352,-Kč/rok (bez DPH), tj. 

1.000,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09). Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu je 
využití prostoru pro provozování, prodej a servis sportovního zboží, servis invalidních vozíků a 
dětských kočárků a servis fitness zařízení. Náklady na spotřebované energie jsou hrazeny samostatně. 

2. Prostor sloužící podnikání o celkové výměře 87,86 m2 je v současné době neužívaný. Ke dni 
30.11.2015 byl skončen dohodou nájemní vztah s paní Pavlou Nelešovskou, místem podnikání Přerov 
III – Lověšice, Družstevní 238/47, IČ 88825701, která prostory užívala pro provozování vinotéky 
Pálava. 



3. Prostor sloužící podnikání o celkové výměře 63,82 m2 užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 
26.11.2013 paní Yvona Krcánková, místem podnikání Přerov I – Město, Dvořákova 2606/49, IČ 

40291553. Výše nájemného činí 36.000,-Kč/rok (bez DPH), tj. cca 564,-Kč/m2/rok (dle návrhu 
zájemce). Nájem činí uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu je 
využití prostoru jako nehtové studio. Náklady na spotřebované energie jsou hrazeny samostatně.

Odbor správy majetku obdržel žádost nájemce prostoru, Filipa Horáka na převod části objektu –
prostory, které užívá, volné prostory – vinotéky Pálavy, prostory paní Krcánkové, spojovací chodbu s 
MŠ a prostory bývalé kočárkárny. 

Vzhledem k tomu, že užívání prostoru - spojovací chodby o výměře 24,13 m2 má ve zřizovací listině 
MŠ, byl by ten prostor z hospodaření MŠ vyjmut. 

Prostor – bývalá kočárkárna o výměře 41,80 m2 je volný, neužívaný. 

V případě, že by byl schválen záměr – úplatný převod nemovitostí, veškeré náklady spojené s 
oddělením objektů a pozemků by měl hradit kupující. Žadatel by byl o těchto skutečnostech 
informován. 

Nájemce sousedního prostoru, paní Krcánková byla vyzvána k podání stanoviska k dané věci a uvedla, 
že nemá k žádosti námitek. 

Projednáním dispozice je řešen převod části objektu Jasínkova 4 a pozemku pod touto stavbou z 
vlastnictví StMPr do vlastnictví žadatele, Filipa Horáka.


