
Pořadové číslo: 20/3.1.6

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 8.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody nemovitých věcí -  
areál Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova  a  Střední zdravotní školy v Přerově.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje záměr statutárního města Přerov - bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku parc. č. st. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož 

součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku parc. č. st. 122 zast. pl. o výměře 910 m2, 

jehož součástí je stavba č.p. 95, obč. vyb., pozemku parc. č. st. 123 zast. pl. o výměře 56 m2, 

pozemku parc. č. st. 124 zast. pl. o výměře 1 442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

obč. vyb., pozemku parc. č. st. 125 zast. pl. o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez 

č.p./č.e., obč. vyb., pozemků parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře 39 231 m2, parc. č. 253/14 

zahrada 20 401 m2, parc. č. 254/4 ost. pl. o výměře 363 m2 a parc. č. 254/6 ost. pl., o výměře 

65 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, vše z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 
00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Domova Alfreda 
Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace Olomouckého kraje.

2 schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2155/4 

zast. pl., o výměře 420 m2, jehož součástí je stavba, č.p. 2804, jiná st., v k.ú. a obci Přerov z 
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, 
Studentská 1095 do vlastnictví statutárního města Přerova, za podmínky, že od převodu 
vlastnictví do doby vyklizení nemovitosti bude uzavřena smlouva o výpůjčce mezi 
statutárním městem Přerovem jako vlastníkem a Střední zdravotnickou školou, Hranice, 
Studentská 1095 jako uživatelem na dobu určitou do 30. 9. 2018.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Komise pro záměry



Komise pro záměry na svém jednání dne 10.8.2016 doporučila Radě města podat návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova  na své schůzi dne 24.8.2016 svým usnesením č. 1838/51/7/2016 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova  schválit záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku parc. č. st. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož 

součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku parc. č. st. 122 zast. pl., o výměře 910 m2, jehož 

součástí je stavba č.p. 95, obč. vyb., pozemku parc. č. st. 123 zast. pl. o výměře 56 m2, pozemku parc. 

č. st. 124 zast. pl., o výměře 1 442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku parc. 

č. st. 125 zast. pl., o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemků parc. č. 

253/1 ost. pl., o výměře 39 231 m2, parc. č. 253/14 zahrada 20 401 m2, parc. č. 254/4 ost. pl., o 

výměře 363 m2 a parc. č. 254/6 ost. pl., o výměře 65 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, 
(Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace Olomouckého kraje). 

Tyto nemovitosti užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 7.4. 2003, ve znění dodatku č. 1, ze dne 
17.12. 2003, dodatku č. 2. ze dne 2.8. 2004, dodatku č. 3.ze dne 13.9. 2004, dodatku č. 4. ze dne 1.11. 
2004 a dodatku č. 5. ze dne 5.3. 2007 Domov Alfreda Skeneho, Pavlovice u Přerova, příspěvková 
organizace Olomouckého kraje. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 300 000,- Kč/rok.

Cena předmětných nemovitostí dle znaleckého posudku č. 1769/ 17/10 vypracovaného znalcem JUDr. 
Vratislavem Dočkalíkem ze dne 28.3. 2010 činíla 45 881 690,- Kč.

V roce 2015 a 2016 byla provedena regenerace výsadby zámeckého parku v Pavlovicích u Přerova. 
Finační prostředky byly čerpány v rámci uzavřené „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí č. 14188866“, na základě které byly poskytnuty finanční prostředky z Operačního 
programu Životního prostředí na Obnovu zámeckého parku v Pavlovicích. Dotace na spolufinancování 
regenerace sídelní zeleně v celkové ploše 0,674 ha, dotace činila 1 257 170,- Kč.
Podmínkou dotace je, že po dobu 10-ti let od ukončení akce nebude předmět podpory převeden na 
jinou osobu ani zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby a dále poskytnout veškeré doklady a 
písemnosti poskytovateli dotace ke kontrole.

Na základě jednání zástupců statutárního města Přerov Bc. Tomáše Navrátila a zástupců Olomouckého 
kraje, Mgr. Yvony Kubjátové ve věci využití objektu Domova důchodců v Pavlovicích u Přerova byla 
navržena možnost bezúplatného převodu uvedených nemovitostí - areálu Domova důchodců v 
Pavlovicích u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerov za nemovitosti ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, konkrétně za pozemek p.č. 2155/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
jiná stavba č. p. 2804 v k.ú. Přerov, s právem hospodaření pro Střední zdravotní školu Hranice, 
Studenská 1095, Hranice. Účetní hodnota této nemovitosti činí 8 415 882,- Kč.

Odbor majetkový, právní a správních činností Olomouckého kraje předložil dne 21.7.2016 k 
projednání Radě města Přerova návrh, předmětnou záležitost řešit jako dva samostatné bezúplatné 
převody nemovitostí, nikoliv jako směnu nemovitostí, kterou navrhlo statutární město Přerov, a to v 
návaznosti na daň z nabytí. 

Užívání nemovitostí ve Správě střední zdravotní školy Hranice řešit od převodu vlastnictví do doby 
vyklizení nemovitostí uzavřením smlouvy o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena mezi 



příspěvkovou organizac Střední zdravotní škola Hranice a statutárním městem Přerovem na dobu 
určitou do 30. 9. 2018. K fyzickému předání nemovitostí statutárnímu městu dojde nejpozději do 31. 
10. 2018.
Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je převod nemovitých věcí v 
areálu Domova důchodců Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova, ve vlastnictví statutárního 
města Přerov, za pozemek p.č. 2155/4 jehož součástí je stavba č.p. 2804 v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, správě příspěvkové organizace Střední zdravotní škola Hranice.


