
Pořadové číslo: 19/3.1.10

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 11.8.2016

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr převodu 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, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v 
k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší své usnesení č. 353/12/4/2015 schválené na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
dne 14.12.2015.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí, 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, který je 
součástí 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, který je 
součástí 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 z vlastnictví statutárního města 
Přerova a vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitosti 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 a na internetových stránkách 
statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své 45. schůzi dne 2.6.2016 po projednání podala usnesením č. 593/45/7/2016 
návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení dle bodu 1. a schválit vyhlášení výběrového řízení 
dle bodu 2. návrhu na usnesení. 



Stanovisko komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech:

Komise pro projednávání záměrů na svém 16. zasedání dne 18.5.2016 po projednání doporučila Radě 
města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení, kterým byl schválen úplatný 
převod nebytové jednotky do vlastnictví zájemce, který předložil nabídku ve výběrovém řízení a 
schválit vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod za vyhlašovací cenu ve výši 4.000.000,- Kč, 
tržní cenu dosaženou v předchozím výběrovém řízení, dle návrhu na usnesení. 

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.

Na úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 byly 
vyhlášeny tři níže uvedená výběrová řízení.

Rada města Přerova na své 94. schůzi dne 9.7.2014 schválila usnesením č. 3604/94/6/2014 záměr 
statutárního města Přerova - prodej nebytové jednotky č. 293/101 v domě 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. Ve stanoveném termínu do 25.8.2014 byla 
podána jedna nabídka s cenou 3.064.000,- Kč. Výběrové řízení bylo po projednání v orgánech obce 
zrušeno.

Rada města Přerova na své 100. schůzi dne 30.9.2014 schválila usnesením č. 3852/100/6/2014 záměr
statutárního města Přerova - prodej nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, 
Kratochvílova 29 a vyhlášení výběrového řízení s vyhlašovací cenou min. 3.363.300,- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou, sníženou o 10%. Ve stanoveném termínu do 
10.11.2014 byla podána jedna nabídka s cenou 3.065.000,- Kč. Výběrové řízení bylo po projednání v 
orgánech obce zrušeno.

Rada města Přerova na své 17. schůzi dne 7.5.2015 usnesením č. 450/17/7/2015 schválila záměr 
statutárního města Přerova - prodej nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, 
Kratochvílova 29 a vyhlášení výběrového řízení s vyhlašovací cenou min. 3.740.000,- Kč stanovenou 
aktualizovaným znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou. Ve stanoveném termínu do 
22.6.2015 byla podána jedna nabídka s cenou 3.790.000,- Kč. 
Rada města Přerova na své 24. schůzi dne 25.8.2015 usnesením č. 686/24/5/2015 zrušila výběrové 
řízení na prodej nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 s 
vyhlašovací cenou 3.750.000,- Kč z důvodu nesplnění požadavku na doložení všech dokladů u 
předložené nabídky a současně schválila vyhlášení výběrového řízení na nájem této nebytové 
jednotky.
Rada města Přerova na své 25. schůzi dne 3.9.2015 usnesením č. 735/25/7/2015 zrušila své usnesení č. 
686/24/5/2015 schválené na 24. schůzi Rady města Přerova dne 25.8.2015 a současně podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 
4, 5, 6, Kratochvílova 29 za celkovou cenu 3.790.000,- Kč do vlastnictví zájemce, který předložil 
nabídku.
Po doložení všech podkladů byl vyhotoven a se zájemcem o odkoupení odsouhlasen návrh smlouvy o 
převodu vlastnictví. 
Před projednáním úplatného převodu včetně smlouvy o převodu vlastnictví v orgánech obce byl dne 
3.11.2015 na Magistrát města Přerova doručen dopis jiného zájemce s nabídkou na odkoupení 



nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 za celkovou cenu ve výši 
4.000.000,- Kč.
Před dalším projednáváním byl původní zájemce, který předložil nabídku do výběrového řízení, 
písemně informován o doručení nabídky na odkoupení předmětné nebytové jednotky za celkovou cenu 
4.000.000,- Kč a současně byl požádán o vyjádření k navýšení ceny za úplatný převod na částku 
4.000.000,- Kč.
Úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 byl 
předložen k projednání v orgánech obce s variantním návrhem na usnesení.
Původní zájemce o odkoupení zaslal dne 26.11.2015 e-mailem svůj souhlas s navýšením ceny za 
úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 na částku 
4.000.000,- Kč. 
Rada města Přerova na své 31. schůzi dne 26.11.2015 usnesením č. 1014/31/8/2015 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 
4, 5, 6, Kratochvílova 29 za cenu v celkové výši 4.000.000,- Kč do vlastnictví původního žadatele.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 353/12/4/2015 
schválilo úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 
29 za cenu v celkové výši 4.000.000,- Kč do vlastnictví původního žadatele.
Původnímu žadateli, který předložil nabídku do výběrového řízení, byla zaslána smlouva o převodu 
vlastnictví nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29. Původní žadatel 
nám dne 25.2.2016 zaslal e-mailem vyjádření, že nebytovou jednotku nebude odkupovat, protože 
nezískal hypotéku na uhrazení kupní ceny.
Odbor správy majetku a komunálních služeb zaslal dne 29.2.2016 dopis zájemci, který v listopadu 
2015 projevil zájem o odkoupení nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, 
Kratochvílova 29 za částku 4.000.000,- Kč s žádostí o vyjádření k převodu v termínu do 20.4.2016.
Dne 18.4.2016 byl na odbor správy majetku a komunálních služeb doručen dopis ***V*** M***, 
kterým potvrdil svůj zájem o odkoupení nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, 
Kratochvílova 29 v Přerově.

Odbor správy majetku a komunálních služeb zaslal dne 5.5.2016 zpracovateli znaleckého posudku na 
ocenění nebytové jednotky č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29, Znaleckému a 
oceňovacímu ústavu s.r.o., se sídlem v Prostějově, dotaz zda došlo ke změnám obvyklých cen 
obdobných nebytových jednotek a je zapotřebí provést aktualizaci znaleckého posudku pro rok 2016.
Dle vyjádření Znaleckého a oceňovacího ústavu s.r.o., Prostějov, ze dne 6.5.2016 nedošlo ve 
sledovaném období k významným změnám na trhu, kvůli kterým by bylo nutné zpracovávat 
aktualizaci znaleckého posudku z roku 2015.
Znaleckým posudkem z února 2015 byla stanovena cena v místě a čase obvyklá u nebytové jednotky 
č. 293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 v Přerově ve výši 3.580.000,- Kč a u 
spoluvlastnického podílu ve výši 3943//36438 na zastavěném pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov ve výši 
160.000,- Kč, což představuje celkovou cenu ve výši 3.740.000,- Kč.

Záměr úplatného převodu byl předložen k projednání v Komisi pro projednávání záměrů v 
majetkových záležitostech a pro hospodaření s obecními byty s variantním návrhem na usnesení, které 
se liší vyvolávací cenou výběrového řízení ve výši 3.740.000,- Kč – dle varianty I, bod 2. a ve výši 
4.000.000,- Kč – dle varianty II, bod 2.
Vyhlašovací cena 3.740.000,- Kč odpovídá ceně v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým 
posudkem. 
Vyhlašovací cena 4.000.000,- Kč pravděpodobně může odpovídat reálné situaci na trhu s 
nemovitostmi, popř. může reprezentovat určité záměry některých jednotlivců pohybujících se na trhu s 
nemovitostmi.

Komise pro projednávání záměrů na svém 16. zasedání dne 18.5.2016 po projednání doporučila Radě 
města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení, kterým byl schválen úplatný 
převod nebytové jednotky do vlastnictví zájemce, který předložil nabídku ve výběrovém řízení a 
schválit vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod za vyhlašovací cenu ve výši 4.000.000,- Kč, 



tržní cenu dosaženou v předchozím výběrovém řízení, dle návrhu na usnesení. 

Rada města Přerova na své 45. schůzi dne 2.6.2016 po projednání podala usnesením č. 593/45/7/2016 
návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení dle bodu 1. a schválit vyhlášení výběrového řízení 
dle bodu 2. návrhu na usnesení. 

Vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor:
Nebytová jednotka č. 293/101 je situována v přízemí objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 
293. na ul. Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 v Přerově. 
Jedná se řadový, vnitřní, podsklepený bytový dům s nebytovými prostory. V I. PP se nachází sklepní 
prostory a společné prostory, I. NP nebytové prostory, II. – IX. NP byty. V místě je možnost napojení 
na veškeré inženýrské sítě a bytový dům je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Objekt je z roku 
1971 – nedostatečné tepelně-technické vlastnosti obvodového pláště.
Základy s nefunkční izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce panelové, stropy s rovným 
podhledem, střecha plochá, krytina živičná svařovaná, klempířské konstrukce z pozinkovaného 
plechu, vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítky břízolitové, vnější obklad kabřinec, vnitřní 
obklady keramické, schody teracové, dveře dřevěné hladké plné prosklené a kovové, okna plastová a 
ocelové výkladce, povrch podlah upraven keramickou dlažbou a mramorem, vytápění ÚT centrální, 
elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod instalován, rozvod teplé i studené vody s centrální 
přípravou teplé vody, instalace plynu není provedena, odkanalizování provedeno ze všech 
zařizovacích předmětů do kanalizace, vnitřní vybavení umyvadlo a splachovací záchod, ostatní prvky 
se nevyskytují.

Popis nebytové jednotky: Jedná se o nebytovou jednotku umístěnou v I. nadzemním podlaží, která 
sloužila jako prodejna potravin, bez přímé konzumace. Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 

394,3 m2 (dle prohlášení vlastníka).

Technický stav: Původní výlohy, původní elektroinstalace a rozvody v nebytové jednotce, místně 
praskliny. Další prvky krátkodobé životnosti se blíží na mez své životnosti - např. okna, vnitřní 
instalace a část zařizovacích předmětů. Řada stavebních prvků byla obnovena (např. plastová okna, 
část keramických obkladů, sociální zařízení, vestavba kanceláře). 

Výměra nebytové jednotky:

místnost m2

obchod 203,20
vstupní chodba 3,50
úklidová místnost 1,90
umývárna + WC 2,60
sklad 163,80
kancelář 11,30
šatna 1 3,00
šatna 2 5,00
celková výměra 394,30
Odbor správy majetku zajistil vyhotovení znaleckého posudku na ocenění nebytové jednotky č. 
293/101 v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 v Přerově. Cena v místě a čase obvyklá dle 
znaleckého posudku ze dne 4.2.2015, vyhotoveného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., 
Prostějov, činí 3.740.000,- Kč.
Předmětem ocenění je nebytová jednotka 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.

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 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.

Termín vyhlášení: …….2016

Vyhlašovací cena: min. 4.000.000,- Kč

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): ……..2016 v …. hod. 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek: ……..2016, do ….. hod.

Informace k nemovitostem:
1. Předmětem prodeje je nebytová jednotka 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.

2. Nemovitost – objekt k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, Kainarova 4, 5, 6, 
Kratochvílova 29 (situovaný na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov) se dle současného Územního plánu 
sídelního útvaru Přerov nachází v lokalitě vymezené a určené jako plochy smíšené obytné, jejichž 
využití je možné v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění. 

Pozemek s objektem k bydlení 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. Nebytová jednotka v domě Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29 byla užívána od roku 1999 jako 
prodejna potravin, bez přímé konzumace.
4. Přístup k budově je z místní uliční komunikace na Kratochvílové ul. a zásobování z dvorního traktu 
v ul. Kainarové. 
5. Budova je napojena na všechny inženýrské sítě kromě plynové přípojky. 



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 – Kainarova 4, 5, 6“, 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.

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


