
Pořadové číslo: 17/3.1.1.

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 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený řízením odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 
statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-
Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov 
(Velké Novosady 5).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitostí - objektu bydlení 
č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a 

pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační 

plocha, o výměře 886 m2, vše v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) z vlastnictví společnosti 
První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635 do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2. schvaluje nevyužít předkupního práva k nemovitostem - objektu bydlení č.p. 406, příslušném 
k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast. pl. 

a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 886 m2, vše v 
k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) ve vlastnictví společnosti První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov 
I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635.

3. schvaluje uzavření dohody o zrušení předkupního práva k nemovitostem - objektu bydlení 
č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a 

pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační 

plocha, o výměře 886 m2, vše v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) mezi statutárním městem 
Přerov a společností První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 
29446635, ve znění dle přílohy č. 1.



Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova bude záležitost projednávat na své schůzi dne 5.5.2016 a její stanovisko bude 
předloženo zpravodajem na jednání ZM. 

Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 20.4.2016 po projednání variantního návrhu usnesení (varianta I -
neschválit záměr úplatný převod nemovitostí, nevyužít předkupního práva, schválit uzavřeni dohody o 
zrušení předkupního práva, varianta II - neschválit záměr úplatný převod nemovitostí, nevyužit 
předkupního práva, neschválit uzavření dohody o zrušení předkupního práva, varianta III - schválit 
záměr úplatný převod nemovitostí a využít předkupního práva) doporučila RM podat návrh ZM 
schválit variantu I.

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 8.4.2016 po projednání žádosti společnosti První KPU 
nezaujala stanovisko. 

Odbor správy majetku

Vzhledem k tomu, že odbor správy majetku nemá finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2016 a že  
StMPr nemá záměr na využití nemovitostí, doporučuje odbor správy majetku neschválit záměr StMPr 
a nevyužít předkupního práva.  
Dále odbor správy majetku doporučuje neuzavřít dohodu o zrušení předkupního práva z toho důvodu, 
že předkupní právo by nebylo v katastru nemovitostí vymazáno a při prodeji nemovitostí třetí straně 
by každý stávající vlastník nemovitostí byl povinen StMPr přednostně nemovitosti nabídnout k 
odprodeji. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov nemovitosti - objekt bydlení č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č.

732, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 886 m2, vše v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) na základě 
kupní smlouvy ze dne 10.1.2013 odprodalo společnosti První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 
Kojetínská 3036/56, IČ 29446635 za kupní cenu ve výši 4.280.000,-Kč (Vyhlašovaná cena ve 
výběrovém řízení činila min. 4.200.000,-Kč dle znaleckého posudku).

Ujednáním kupní smlouvy je, že se kupující zavazuje, že předmět převodu nebo jeho část nebude 
užívat jako ubytovnu, penzion či jiné zařízení sloužící k ubytování fyzických osob. Pro případ 
nesplnění této povinnosti kupujícího byla sjednána smluvní pokuta ve výši 2.140.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti kupujícím.

Dalším ujednáním kupní smlouvy je zřízení předkupního práva k převáděným nemovitostem ve 
prospěch oprávněného z předkupního práva, tj. statutárního města Přerov. 

Povinný z předkupního práva nejprve nabídne nemovitosti oprávněnému z předkupního práva, 



(StMPr), a to za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ke dni převodu předmětných 
nemovitostí. 

Znalec z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí bude jmenován na základě dohody smluvních 
stran. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku ponesou smluvní strany napolovic. 

Vlastník nemovitostí, společnost První KPU s.r.o. požádal o převod nemovitostí do vlastnictví StMPr 
a v případě, že by StMPr nevyužilo předkupního práva, požaduje, aby se StMPr vzdalo předkupního 
práva a nemovitosti vlastník mohl odprodat třetí straně. (viz příloha)

Zájemce o koupi nemovitostí je společnost HANACENOVO s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Velké 
Novosady 406/5, IČ 01588044. Jeho záměrem je s pomocí dotačních prostředků vybudovat v 
nemovitosti školící centrum pro technické obory.

Cena v místě a čase obvyklá nemovitostí ze dne 13.1.2016 zpracovaná Znaleckým a oceňovacím 
ústavem s.r.o. činí 5.970.000,-Kč. Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činily 29.645,-Kč. 
StMPr dle kupní smlouvy uhradí ½ nákladů, tj. 14.822,50Kč.

V případě schválení záměru StMPr – úplatného převodu do vlastnictví StMPr by cena ve výši 
5.970.000,-Kč byla cenou kupní. 

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že společnost První KPU s.r.o. má zřízeno k nemovitostem 
zástavní právo pro pohledávku ve výši 2.144.700,-Kč s příslušenstvím pro Ch*** P***

Předkupní právo je zapsáno v katastru nemovitostí a tudíž jeho nevyužitím nezaniká. Vzhledem k 
tomu, že vlastník nemovitostí ve své žádosti požaduje zrušení předkupního práva a pro jeho výmaz v 
katastru nemovitostí je nutné uzavření dohody o zrušení předkupního práva mezi StMPr a společností 
První KPU s.r.o., byl komisi pro záměry předkládán návrh na usnesení ve variantním řešení (varianta I 
bod 3 – schválit uzavření dohody o zrušení předkupního práva, varianta II bod 3 – neschválit uzavření 
dohody o zrušení předkupního práva).

Předloženým materiálem je řešen záměr StMPr - odprodej nemovitostí Velké Novosady 5 do 
vlastnictví StMPr, využití, případně vzdání se předkupního práva.


