
Pořadové číslo: 21/3.1.2.

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 6.10.2016

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov 
VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu 
zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 
pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4, vše v k.ú. Henčlov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu objektu 
rodinný dům č.p. 35, příslušném k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku 

p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 358 m2, objektu zemědělské 
stavby č.p. 206, příslušném k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 

155/2, pozemků p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o výměře 307 

m2 a p.č. 155/4 ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního 
města Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu rodinný dům č.p. 35, 
příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části 

pozemku p.č. 155/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 358 m2, objektu zemědělské stavby č.p. 206, 
příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemku 

p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, pozemku p.č. 48 zahrada o výměře 307 m2 a 

p.č. 155/4 ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov (bývalá úřadovna Zakladatelů 
28) z vlastnictví statutárního města Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto 
nemovitostí 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:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.8.2016 usnesením č. 1855/51/7/2016 podala návrh ZM si 
vyhradit rozhodování o záměru a schválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Zakladatelů 28 v 
k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení za podmínek dle důvodové zprávy. 

Důvodová zpráva:

Nemovitosti - objekt rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je 

součástí pozemku p.č. 155/1, pozemek p.č. 155/1 zast. pl. a nádvoří, o výměře 403 m2, objekt 
zemědělské stavení č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku 

p.č. 155/2, pozemky p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o výměře 307 m2 a 

pozemek p.č. 155/4 ost. pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov (bývalá úřadovna Zakladatelů 
28) jsou volné, dlouhodobě neužívané, jsou ve špatném technickém stavu. 

Nemovitosti byly již v roce 2013 a 2014 nabízeny k odprodeji formou výběrového řízení. Do 
výběrového řízení se žádný zájemce nepřihlásil. 

Dle koncepce nepotřebného majetku ve vlastnictví StMPr byly tyto nemovitosti navrženy k odprodeji 
formou výběrového řízení. 

Cena v místě a čase obvyklá nemovitostí stanovená znalcem ze dne 19.8.2016 činí ve výši 641.060,-
Kč.

Na části pozemku p.č. 155/1 o výměře cca 90 m2, vydlážděná část pozemku před objektem, jsou 
umístěny nádoby pro svoz komunálního odpadu a vzhledem k tomu, že StMPr nevlastní žádný vhodný 
pozemek pro jejich přemístění, bude předmětná část pozemku před budovou oddělena geometrickým 

plánem, a to ½ pozemku o výměře cca 45 m2, která bude ponechána v majetku StMPr a část o výměře 

cca 45 m2, která bude odprodána s nemovitostmi Zakladatelů 28. Vyhotovení geometrického plánu je 
objednáno. 

Podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na převod nemovitostí Zakladatelů 28 v Henčlově:

Předmět výběrového řízení:
Záměr úplatného převodu - objektu rodinný dům č.p. 35, příslušného k části obce Přerov VIII-
Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl. a nádvoří, o výměře 

358 m2, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je 

součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o 

výměře 307 m2 a p.č. 155/4 ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov (bývalá úřadovna 
Zakladatelů 28).

Termín vyhlášení: ......................

Vyhlašovací cena: min. 641.060,-Kč (dle znaleckého posudku)

Účastnický poplatek: 2.420,-Kč 
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. (Pro potřebu vyhotovení příjmového daňového dokladu proveďte, prosím, úhradu v hotovosti 



na pokladnách Magistrátu města Přerova). Tento poplatek je nevratný. 

Prohlídka (na místě samém): ........ v ......... hod. 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek: ...............................
Informace k nemovitostem:
1. Předmětem prodeje je:
a) objekt rodinný dům č.p. 35, který je součástí pozemku p.č. 155/1
Jedná se o budovu řadovou, nepodsklepenou, se 2. nadzemními podlažími a sedlovou střechou krytou 
taškovou krytinou. Z dvorní strany je k hlavní budově provedena nepodsklepená přístavba s pultovou 
střechou. K budově je přístup z místní komunikace z ul. Zakladatelů. Příslušenství tvoří přípojky vody, 
kanalizace, el. energie a plynu.

b) kůlna ve dvoře 
situovaná na dvoře, zděná, nepodsklepená, přízemní, bez stropu, bez instalací a vybavení. 

c) objekt zemědělské stavby č.p. 206, který je součástí pozemku p.č. 155/2
bývalá stodola, řadová stavba, nepodsklepená, přízemní, bez instalací a vybavení, v téměř původním a 
špatném technickém stavu. 

d) zastavěné pozemky p.č. 155/1 a p.č. 155/2, zahrada p.č. 48 a ostatní plocha p.č. 155/4

2. Nemovitosti jsou dle současného Územního plánu sídelního útvaru Přerov určeny pro funkční 
využití - stávající plochy bydlení /BR/ - bydlení rodinné, v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
Pozemky 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. Nemovitosti jsou kolaudovány k účelu využití pro činnost bývalého národního výboru, jako 
prodejna a knihovna. 

4. Průkaz energetické náročnosti nemovitosti je k dispozici na odboru správy majetku. 

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,
- nabídka 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 – Zakladatelů 28 v Henčlově“, jinak nebude do výběrového řízení zařazena. Podává se 
na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, Přerov, přízemí.

Komise pro záměry na zasedání dne 10.8.2016 po projednání doporučila RM podat návrh ZM schválit 
záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Zakladatelů 28 a vyhlášení výběrového řízení. 

Místní výbor Henčlov souhlasí s odprodejem nemovitostí z vlastnictví StMPr. Na části pozemku p.č. 
155/1 před domem jsou umístěny nádoby pro svoz komunálního odpadu a StMPr nevlastní žádný 
vhodný pozemek pro jejich přemístění, tudíž nádoby zůstanou na daném místě a část pozemku před 
budovou bude oddělena geometrickým plánem. 

Koordinační skupina na svém jednání dne 22.7.2016 nemá k převodu nemovitostí námitek. 

Projednáním dispozice je řešeno vyhlášení výběrového řízení na odprodej neužívaných 
nemovitostí bývalé úřadovny v Henčlově.


