
Pořadové číslo: 20/3.1.8.

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 Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova 
č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město                                                                                                                                                               

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha, 

o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části 
obce Přerov I. –Město a vyhlášení výběrového řízení na vyhlášení výběrového řízení na pacht 
pozemků za podmínek dle důvodové zprávy. 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. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 
2420,-Kč (cena včetně DPH 21 %). Vyhlašovaná cena minimálně ve výši 14.505.820,- Kč, cena v 
místě a čase obvyklá.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Komise pro záměry:

Komise pro záměry projednala záměr úplatného převodu pozemku p.č. 740/2 se stavbou (ubytovna 
Chemik) v k.ú. Přerov z majetku města na 18. zasedání dne 11.7.2016., O výsledku jednání komise 
bude Rada města Přerova informována předkladatelem při projednávání této předlohy

Odbor sociálních věcí a školství:

Rada města Přerova na své 30. schůzi konané dne 12. 11. 2015 usnesením č. 978/30/9/2015 bod 2 
uložila odboru sociálních věcí a školství ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu a Sociálními 
službami města Přerova, p.o. předložit Radě města Přerova realizační záměr ke zprovoznění objektu 
Chemik (Velké Novosady 1573/13) nejpozději od 1. 7. 2016 včetně vyhotovení stavebně technického 



posouzení objektu včetně odhadu nákladů na rekonstrukci a zároveň uložila Odboru ekonomiky 
zajistit finanční prostředky na jeho vyhotovení.
Po vyhodnocení všech dostupných informací odbor sociálních věcí a školství nedoporučuje využití 
budovy Chemik pro sociální účely či sociální byty. 

Argumenty jsou následující:
Stavebně technický průzkum objektu Chemik (Velké Novosady 1573/13) byl vyhotoven v 4/2016 
zhotovitelem Ing. arch. Františkem Lukášem. Tento průzkum konstatuje špatný stavebně technický 
stav daného objektu a náklady na tzv. „záchovné“ práce předpokládá v částce 33.450.000 Kč.
Změnu užívání objektu na byty Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (KHS) nedoporučuje, 
protože v předmětné lokalitě nelze zajistit splnění hygienických limitů hluku z pozemní dopravy, 
dráhy a dalších zdrojů hluku dle příslušných zákonných norem. 
Odbor sociálních věcí a školství se dále zabýval možností realizace sociálních služeb, které na území 
města Přerova nejsou poskytovány a jejichž zřízení je podpořeno v rámci cílů Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2016 – 2019. 

Jedná se zejména o sociální služby:
- Navýšení kapacity domova pro seniory,
- Odlehčovací služba, cílová skupina osoby se zdravotním postižením, senioři,
- Chráněné bydlení, cílová skupina osoby se zdravotním postižením,
- Sociální služby pro osoby bez přístřeší – noclehárna, nízkoprahové denní centrum.

Další sociální službou, která je celorepublikově potřebná, je domov se zvláštním režimem pro osoby 
sociálně vyloučené se zdravotním postižením a alkoholovou anamnézou.

V případě změny užívání objektu Chemik na sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním 
režimem, nízkoprahové zařízení, …) se KHS vyjadřuje ke stavebnímu řízení v případě, kdy vlastník 
staví či rekonstruuje objekt. V případě poskytování zdravotních služeb (v rámci např. domova pro 
seniory) KHS upozorňuje, že je nutné dodržovat požadavky stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a naplnit minimální technické a věcné vybavení dle příslušných vyhlášek 
(samostatný vchod, základní a vedlejší provozní prostory a rozměry těchto prostor, tj. pokoje, 
vyšetřovny, hygienické zázemí pro klienty a personál, skladovací prostory, šatny, denní místnost, 
společenská místnost, místnost pro čištění pomůcek, místnost pro nebezpečný odpad, místnost pro 
prádlo atd., vše vybavené omyvatelným a dezinfikovatelným nábytkem, obloženo omyvatelným 
obkladem u exponovaných míst, dále je třeba řešit osvětlení, větrání, topení, odpady, pitnou a teplou 
vodu a jiné), což by představovalo další náklady v řádu milionů.

RIZIKA:

- Poskytovatel sociální služby. 
Pravděpodobně by předmětné sociální služby provozovalo město nebo jím zřízená příspěvková 
organizace (nákladná varianta financování provozu těchto služeb).

- Služba (služby) nemusí být Krajským úřadem Olomouckého kraje zaregistrována/y. 
Pro provozování sociálních služeb dle zákona je nutná registrace. V rámci procesu zaregistrování 
služby je mj. nutné naplnit technické a materiální parametry (může obnášet další nezanedbatelné 
finanční náklady).

- Nezařazení do Sítě sociálních služeb a financování sociální služby. 
Pro možnost získání finančních prostředků na registrované služby ze státního rozpočtu je nutné, aby 
služba byla zařazena do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, přičemž o zařazení služby např. 
pro rok 2018 je nutné mít službu zaregistrovanou a požádat o zařazení do 31. 3. 2017. První rok 
provozu služby je tedy vždy nutné financovat z vlastních prostředků. Dotace však nepokryjí plné 
náklady služby, je nutné počítat s finanční spoluúčastí z rozpočtu města.



- Nenaplnění kapacity. Není jistota, zda bude kapacita služby (služeb) naplněna.

- Budova Chemik je příliš velká pro realizaci těchto služeb i v případě, že by v budově bylo 
poskytováno více druhů služeb. Spojení sociálních služeb pro více cílových skupin se nejeví jako 
vhodné a nedoporučujeme jej.

- Další možnosti pro zřízení vybraných sociálních služeb či bytů bude odbor zvažovat v 
souvislosti s využitím budovy Strojař.

Odbor sociálních věcí a školství se dále zabýval možností zřízení městské ubytovny v daném objektu. 
I tato varianta by představovala další nezanedbatelné náklady na úpravu prostor a vybavení a v případě 
ztrátovosti provozu ubytovny i náklady na pokrytí těchto položek. Stávající ubytovny na území města 
mají volnou kapacitu a Koncepce sociálního bydlení ČR na období 2015 – 2025, zpracovaná MPSV se 
soustřeďuje na sociální a dostupné byty.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Již ve znaleckém posudku č. 78-2013, který byl zpracován na základě schváleného záměru převodu na 
17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.4.2014 je provedeno hodnocení celkového 
technického stavu objektu, který je víceméně záporný a je zde uvedeno doporučení provést pro 
zachování bezproblémového a bezpečného provozu v blízké budoucnosti kompletní rekonstrukci 
objektu. Oddělení správy budov odboru správy majetku a  komunálních služeb zadalo v loňském roce 
zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotechnické instalace v budově i v jednotlivých 
pokojích. Podle předloženého rozpočtu jsou tyto náklady stanoveny ve výši 5.075.000,- Kč. Kromě 
této opravy je nezbytné provést i ostatní opravy na objektu tak jak jsou uvedeny v žádosti o převod 
této nemovitosti jejím stávajícím nájemcem.
Pracovníci oddělení správy budov provádějí pravidelné kontroly technického stavu této nemovitosti a 
lze konstatovat, že stávající nájemce již vložil nemalé finanční prostředky do stavebních úprav a oprav 
objektu (malování pokojů a chodeb, drobné opravy či havárie). V roce 2012 byla nájemcem se 
souhlasem města provedena výměna oken, včetně parapetů, oprava , utěsnění ve výši 1.453.400,- Kč, 
kdy tato částka byla nájemci započtena do nájemného za období 1.4.2012 do 31.7.2014. 
V letošním roce byla provedena oprava výtahu z důvodu zastavení provozu revizním technikem v 
celkové výši 244.950,- Kč a prováděny oprava praskajících stupaček vody a kanalizace ve výši cca 
79.500,- Kč. 
Na základě usnesení Rady města Přerova nechal odbor správy majetku a komunálních služeb oddělení 
správy budov zpracovat Stavebně technický průzkum objektu Chemik (Velké Novosady 1573/13)  
zhotovitelem Ing. arch. Františkem Lukášem. Tento průzkum konstatuje špatný stavebně technický 
stav daného objektu a náklady na tzv. „záchovné“ práce předpokládá v částce 33.450.000 Kč.
Z výše uvedených důvodů, především špatného technického stavu objektu a tím pádem nutného 
následného vynaložení značných finančních prostředků na odstranění tohoto nevyhovujícího stavu, 
DOPORUČUJE ODBOR SPRÁVY MAJETKU  A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB SCHVÁLIT 
ZÁMĚR úplatného převodu předmětné nemovitosti.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 49. schůzi konané dne 14.7.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit záměr města - úplatný převod pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov s budovou č.p.  1573 
(ubytovna CHEMIK) a vyhlášení výběrového řízení na prodej této nemovité věci. 



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 740/2, o výměře 298 m2, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1573, objekt 
bydlení, příslušná k části obce Přerov I. – Město, Velké Novosady 13 (Ubytovna Chemik) včetně 
movitých věcí tvořící vybavení této budovy, jsou užívány společností První KPU s.r.o., se sídlem 
Přerov, Kojetínská 56 a to na základě nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
28.12.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.9.2014 a dodatku č. 2 ze dne 15.12.2015. Smlouva je 
uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016. Společnost v budově provozuje ubytovnu. 
Roční nájemné za budovu a movité věci tvořící vybavení je stanoveno dohodou a činí 538.831,70 Kč, 
bez DPH. Nájemné je splatné v měsíčních splátkách ve výši 44.902,64 Kč, bez DPH (z toho 43.500,-
Kč, bez DPH za budovu, 1.402,64 Kč, bez DPH za movité věci tvořící vybavení). 
V 1. PP budovy je situována výměníková stanice ve vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s. jejíž 
umístění bylo ošetřeno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dne 12.1.2009, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 6.3.2015.
V roce 2012 byla provedena se souhlasem města rekonstrukce objektu zahrnující kompletní výměnu 
oken, včetně parapetů, opravu, utěsnění a nátěr fasády v hodnotě celkem 1.453.400,- Kč, bez DPH. 
Náklady na rekonstrukci byly nájemci započteny na úhradu nájemného za období od 1.4.2012 do 
31.7.2014. Nájemce opakovaně v r. 2013 a v r. 2015 žádal o převod pozemku s budovou, kdy převod 
pozemku s budovou nebyl Zastupitelstvem města Přerova schválen.
Rada města Přerova na své 30. schůzi konané dne 12. 11. 2015 uložila odboru sociálních věcí a 
školství ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu a Sociálními službami města Přerova, p.o. 
předložit Radě města Přerova realizační záměr ke zprovoznění objektu Chemik (Velké Novosady 
1573/13) nejpozději od 1. 7. 2016 včetně vyhotovení stavebně technického posouzení objektu včetně 
odhadu nákladů na rekonstrukci a zároveň uložila Odboru ekonomiky zajistit finanční prostředky na 
jeho vyhotovení. Po vyhodnocení všech dostupných informací odbor sociálních věcí a školství 
nedoporučil využití budovy Chemik pro sociální účely či sociální byty. 
Odbor správy majetku a komunálních služeb oddělení správy budov zadal zpracování Stavebně 
technického průzkumu objektu Chemik (Velké Novosady 1573/13) zhotovitelem Ing. arch. Františkem 
Lukášem. Tento průzkum konstatuje špatný stavebně technický stav daného objektu a náklady na tzv. 
„záchovné“ práce předpokládá v částce 33.450.000 Kč.
Z důvodu špatného stavebně technického stavu budovy a vysokých nákladů potřebných na realizaci 
nezbytných na odstranění tohoto stavu budovy, předpokládaných nákladů potřebných na přebudování 
objektu pro sociální účely nebo sociální byty a velikosti budovy je předkládán návrh úplatného 
převodu pozemku s budovou a movitých věcí tvořících vybavení budovy a vyhlášení výběrového 
řízení na prodej za těchto podmínek:

Podmínky výběrového řízení:
Předmět výběrového řízení:
Úplatný převod pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 298 m2, jehož součástí je 
stavba č.p. 1573, objekt bydlení včetně movitých věcí tvořících vybavení budovy. V 1. PP budovy je 
situována výměníková stanice ve vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s. jejíž umístění je ošetřeno 
zřízením služebnosti na základě smlouvy o zřízení věcného břemene dne 12.1.2009, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 6.3.2015.

Termín vyhlášení: ………………

Vyhlašovaná cena: minimálně 14.505.820,- Kč
Účastnický poplatek: 2420,- 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 podání přihlášek do výběrového 
řízení. Tento poplatek je nevratný.

Prohlídka (na místě samém): ……………………



Uzávěrka podání přihlášek - nabídek: …………………..do 11.00 hod.

Podmínky výběrového řízení:
1. Navržená kupní cena minimálně ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem v Kč, včetně 
DPH
2. Zájemce doloží čestné prohlášení, že:
• nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům žádné dluhy, tj. 
pohledávky po termínu splatnosti,
• není v likvidaci,
• nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce,
• v uplynulých 3 letech nebylo rozhodnuto o úpadku zájemce na základě insolvenčního zákona, nebo 
insolvenční řízení nebylo zastaveno pro nedostatek majetku, 
• nemá v evidenci daní evidovány daňové nedoplatky,
• nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejném zdravotní pojištění, nebo na pojistném a penále 
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo 
povoleno splácet nedoplatek ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.
3. 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)
4. Zastupitelstvo města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu

Přihláška do výběrového řízení 
1. bude obsahovat
- nabídku kupní ceny včetně DPH a záměr využití budovy
- u právnické osoby, či fyzické osoby podnikající – prostá kopie výpisu z obchodního 
rejstříku/živnostenského listu
- 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 nebo je k dispozici na internetových stránkách statutárního města Přerova www.prerov.eu, 
Magistrát/Potřebuji vyřídit/Formuláře/Právní tématika.

Přihláška se podává v zapečetěné obálce, která musí být viditelně označena – „Výběrové řízení převod 
ubytovna Chemik“, jinak nebude do výběrového řízení zařazena. 
Místo podání přihlášek – osobně na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, přízemí, dveře 
č. 5 a to v Po a St od 8.00 do 17.00 hod, Út,Čt od 8.00 do 15.00 hod., Pá od 8.00 do 14.30 hod., nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou).

Bližší informace, Pravidla:
Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 750 11 Přerov, 
Marcela Poláková, tel. 581 268 122, e-mail marcela.polakova@prerov.eu, přízemí, kancelář č. 3 a 
webové stránky - www.prerov.eu, Magistrát/Veřejné zakázky a výběrová řízení/Výběrové 
řízení/Výběrové řízení na nájem a převod nemovitostí.

Vyhlašovaná minimální cena vychází z ceny obvyklé nemovité věci a movitých věcí tvořících 
vybavení. Dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem Stanislavem Sedláčkem činí cena 
administrativní u pozemku s budovou 14.587.965,- Kč, cena v místě a čase obvyklá činí 14.500.000,-
Kč. Dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem činí cena movitých 
věcí tvořících vybavení budovy celkem 5.820,- Kč.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu pozemku s budovou 
ubytovny Chemik a vyhlášení výběrového řízení na prodej tohoto majetku z důvodu jeho 
nepotřebnosti a vysokých nákladů potřebných na rekonstrukci.


