
Pořadové číslo: 19/3.2.1.

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 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:

Úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov včetně budovy –
jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné 
stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku 
p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 176 m2 v k.ú. Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a pozemku 

p.č. 1538/23 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 v k.ú. Žeravice včetně budovy –
jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku 
p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 
3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 950.000,- Kč a 
uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2016

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



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinanční skupina:

Koordinanční skupina se na svém 7. jednání konaném dne 8.4.2016 shodla, že nemá námitky k 
převodu pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a současně si vyžádala 
doplňující informace k převodu pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné stavby č.p. 
250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. 
Žeravice.
Koordinanční skupina se na svém 8. jednání konaném dne 22.4.2016 shodla, že nemá námitky k 
převodu pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné stavby č.p. 250, příslušné k části 
obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry přijala na svém 16. zasedání konaném dne 18.5.2016 usnesení, kterým doporučila 
Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
uvedených v návrhu na usnesení.

Místní výbor v Žeravicích:

Místní výbor v Žeravicích dne 7.4.2016 sdělil, že nemá žádné připomínky k záměru statutárního města 
Přerova – úplatnému převodu nemovitých věcí v k.ú. Žeravice uvedených v návrhu na usnesení.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesení č. 1595/45/7/2016, kterým 
schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí uvedených v návrhu na 
usnesení. Občanská veřejnost byla seznámena s výše uvedeným záměrem jeho zveřejněním na úřední 
desce obce ve dnech 6.6. –20.6.2016.

Rada města Přerova přijala na své 45. schůzi konané dne 30.6.2016 usnesení č. 1715/48/7/2016, 
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí v 
navrženém znění.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem následujících nemovitých věcí:

1. pozemku p.č. 6577/178 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 176 m2 v k.ú. Přerov včetně 
budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov:

Předmětné nemovité věci se nachází v areálu sídla společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., 
IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále jako „TSMPr, s.r.o.“).
Jiná stavba č.p. 3467 slouží jako hala pro separaci nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný 
odběr a její užívání budovy bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím č. 195/2008, které vydal 
Magistrát města Přerova – stavební úřad dne 13.10.2008 a které nabylo právní moci dne 30.10.2008, 
na jehož základě došlo k odstranění původního objektu skladu nebezpečného odpadu (lednice, 
mrazáky, televize, počítače aj.) a přístřešku na kola a vybudování nové ocelové haly pro umístění 
kontejnerů pro shromažďování pevných odpadů kategorie O a N. 



Jiná stavba č.p. 3467 byla vybudována v roce 2008 za použití dotace od Evropské unie – Fondu 
soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, 
oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Celkové náklady na vybudování haly činily 
3.252.177,- Kč, z čehož dotace z fondu Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR činila 
celkem 2.744.181,- Kč. 

V podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace i ve smlouvě o dotaci bylo uvedeno, že příjemce dotace 
(tj. statutární město Přerov) je povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou 
osobu (ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od 
ukončení realizace akce a že po tuto dobu je povinen předmět podpory řádně provozovat. Vzhledem k 
tomu, že doba 5 let od ukončení realizace akce již uplynula, je statutární město Přerov oprávněno 
převést budovu na jinou osobu.

Jinou stavbu č.p. 3467 v současné době užívají TSMPr, s.r.o. k provozování sběrného dvora a místa 
zpětného odběru na základě smlouvy o provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru, kterou 
dne 21.12.2011 uzavřely statutární město Přerov jako objednatel a TSMPr, s.r.o. jako provozovatel, ve 
znění dodatků č. 1 až 3.

Pro úplnost uvádíme, že jiná stavba č.p. 3467 stojí na pozemcích p.č. 6577/178 a p.č. 6577/279 v k.ú. 
Přerov, přičemž pozemek p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov je ve vlastnictví statutárního města Přerova (viz 

výše) a pozemek p.č. 6577/279 (zastavěná ploch a nádvoří) o výměře 44 m2 v k.ú. Přerov je ve 
vlastnictví TSMPr, s.r.o. 

2. pozemku p.č. 1538/23 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 v k.ú. Žeravice včetně 
budovy - jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí 
pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice:
Předmětné nemovité věci se nachází v areálu skládky TKO Přerov – Žeravice. Jiná stavba č.p. 250 
slouží jako vrátnice do areálu skládky a její užívání bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím č. 
258/96, které vydal Městský úřad v Přerově – stavební úřad dne 12.1.1996 a které nabylo právní moci 
dne 13.3.1996.

Jinou stavbu č.p. 250 v současné době ji užívají TSMPr, s.r.o. jako nájemci na základě nájemní 
smlouvy ze dne 1.9.2009, ve znění dodatků č. 1 až č. 14. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou s tím, že nájemné za nájem budovy činí 17.020,- Kč/rok navýšených o DPH.

TSMPr, s.r.o. v současné době užívají rovněž pozemek p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, a to na základě 
smlouvy o výpůjčce, kterou uzavřely statutární město Přerov jako půjčitel a TSMPr, s.r.o. jako 
vypůjčitel dne 1.9.2009, ve znění dodatků č. 1 až 3. Smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu 
neurčitou, přičemž účelem výpůjčky je užívání pozemků vypůjčitelem po dobu trvání nájemního 
vztahu mezi půjčitelem jako pronajímatelem a vypůjčitelem jako nájemcem na nájem jiné stavby č.p. 
250, která je na pozemku postavena.

Pro úplnost dodáváme, že jiná stavba č.p. 250 stojí na pozemcích p.č. 1538/23 a p.č. 1538/24 v k.ú. 
Žeravice, přičemž pozemek p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice je ve vlastnictví statutárního města Přerova 

(viz výše) a pozemek p.č. 1538/24 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2 v k.ú. Žeravice je ve 
vlastnictví TSMPr, s.r.o.

Dne 8.7.2015 požádaly TSMPr, s.r.o. statutární město Přerov o úplatný převod výše uvedených 
nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o.

Znaleckým posudkem č. 3003-08/2016, který dne 13.3.2016 vypracoval znalec Ing. Petr Havránek, 
byla stanovena cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 
3467, která je jeho součástí, ve výši 650.000,- Kč. Znaleckým posudkem č. 3002-07/2016, který dne 



13.3.2016 vypracoval znalec Ing. Petr Havránek, byla stanovena cena v místě a čase obvyklá pozemku 
p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy č.p. 250, která je jeho součástí, ve výši 300.000,- Kč.

V odpovědi na dotaz odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr ze dne 17.3.2016, zda 
TSMPr, s.r.o. mají zájem o realizaci úplatného převodu nemovitých věcí za ceny stanovené 
znaleckými posudky, TSMPr, s.r.o. odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr dne 1.4.2016 
sdělily, že o převod nemovitých věcí mají zájem, v případě budovy vrátnice na skládce TKO Přerov –
Žeravice však TSMPr, s.r.o. požádaly statutární město Přerov o přehodnocení výše kupní ceny a 
zohlednění skutečnosti, že TSMPr, s.r.o. investovaly do rekonstrukce nemovitostí v roce 2012 částku 
635.000,- Kč (bez DPH) na výměnu oken, topení, rekonstrukci podlah, opravy fasády, hygienických 
prvků a komína.

V odpovědi na dotaz odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr ze dne 21.6.2016, za jakou 
kupní cenu TSMPr, s.r.o. navrhují realizovat převod budovy vrátnice na skládce TKO Přerov –
Žeravice, TSMPr, s.r.o. odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr dne 24.6.2016 sdělily, že 
s ohledem na vynaložené investice do rekonstrukce nemovitostí navrhují snížení kupní ceny za převod 
budovy vrátnice na skládce TKO Přerov – Žeravice o 100.000,- Kč na 200.000,- Kč (pozn. celková 
kupní cena by v takovém případě činila 850.000,- Kč).

Předloha na jednání Rady města Přerova byla předložena ve variantním řešení s tím, že podle 
VARIANTY I měl být úplatný převod nemovitých věcí realizován za kupní cenu v celkové výši 
950.000,- Kč, jejíž výše byla stanovena znaleckými posudky jako cena v místě a čase obvyklá, a podle 
VARIANTY II měl být úplatný převod nemovitých věcí realizován dle návrhu TSMPr, s.r.o. za kupní 
cenu v celkové výši 850.000,- Kč s tím, že statutární město Přerov by poskytlo TSMPr, s.r.o. 
uzavřením kupní smlouvy veřejnou podporu de minimis ve výši 100.000,- Kč, která by činila rozdíl
mezi cenou v místě a čase obvyklou a cenou dohodnutou.
Rada města Přerova přijala na své 45. schůzi konané dne 30.6.2016 usnesení č. 1715/48/7/2016, 
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí dle 
VARIANTY I.

Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov 
včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je jeho 
součástí a pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné stavby č.p. 250, příslušné k 
části obce Přerov XII-Žeravice, která je jeho součástí, z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. za celkovou kupní cenu ve výši 
950.000,- Kč.


