
Pořadové číslo:  23/3.1.3. 

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 1.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

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 příslušná k části obce Přerov I-Město                                                                                                                                                                                          

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

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 převod 

nemovité věci 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 se stanovuje minimálně ve výši 14.505.820,- 

Kč. 

 

VARIANTA II 

neschvaluje 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. 

 

VARIANTA III 



1. neschvaluje 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 převod nemovité věci za podmínek dle důvodové zprávy. 

 

2. rozhoduje o demolici budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. 

Přerov. 

 

3. ukládá Radě města Přerova zajištění realizace demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha 

nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov.. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost týkající se budovy č.p. 1573 (ubytovna CHEMIK) na 59. 

schůzi konané dne 8.12.2016. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova 

informováno zpravodajem při projednávání této předlohy na zasedání. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Ze zpracovaného stavebně technického průzkumu budovy CHEMIK (Velké Novosady 1573/13) 

zpracovaného v dubnu 2016 je zřejmé, že budova je ve špatném stavebně technickém stavu a 

předpokládané náklady na tzv. záchovné práce jsou vyčísleny v částce 33.450.000,- Kč. 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova byly zjištěny náklady na demolici budovy, kdy 

odhadované náklady na demolici, včetně nákladů na zapravení stěny sousední budovy, vybudování 

nové vodovodní přípojky a potřebné projektové dokumentace se pohybují v rozmezí částky cca 

7.670.000,- Kč do 11.450.000,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že smluvní vztah se současným provozovatelem budovy společností První KPU 

s.r.o. skončí dnem 31.12.2016, je Radě města Přerova současně předkládán záměr nájmu a uzavření 

nájemní smlouvy s tímto provozovatelem na 29 dnů. Po zveřejnění záměru nájmu bude Radě města 

Přerova předložena k projednání nájemní smlouva na dobu určitou - cca 1/2 roku - do doby převodu, 

nebo zahájení demolice - dle rozhodnutí orgánů města.  

 

 

Odbor řízení projektů a investic: 

V případě schválení předlohy ve variantě II,  odbor  řízení  projektů a investic, oddělení investic,   

sděluje, že demolice objektu chemik v odhadované výši 7.670.000,- Kč do 11.450.000,- Kč si vyžádá 

zpracování  projektové dokumentace pro  povolení  bouracích prací a  dokumentaci  pro  provádění 

bouracích prací včetně položkového rozpočtu. Dle sazebníku UNIKA 2012 pro navrhování  

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností jsou náklady na PD pro povolení 

demolice objektu ve výši cca 120 tis. Kč a pro provádění stavby demolice včetně  položkového  

rozpočtu ve  výši 150 tis. Kč.  V případě schválení usnesení ve  variantě II bude  odbor  řízení  

projektů a  investic požadovat posílit výdajový rozpočet na projektové dokumentace pro rok  2017 o 

270 tis. Kč.   

Za správu dotací sdělujeme, že náklady na demolici objektu bydlení lze spolufinancovat z programu 

MMR v rámci programu Podpory revitalizace území. Mezi nezbytné přílohy žádosti o dotaci patří 

zpracovaná dokumentace bouracích prací vč. položkového rozpočtu, ohlášení záměru odstranění 

stavby stavebnímu úřadu a Projekt následného využití území schválený zastupitelstvem města. 

Maximální výše dotace činí 5 mil. Kč,  max.  však 80% nákladů. V současné době je vypsána výzva 

pro podávání žádostí o dotace v r. 2017 s termínem pro předložení žádosti 30.12.2016. 

Předpokládáme, že stejný dotační titul bude vyhlášen i na podzim r. 2017. Pokud tedy bude provedena 



projektová příprava a v rozpočtu města vyčleněny prostředky pro realizaci demolice, bude možné 

žádost o dotaci podat. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 740/2 zastavěná plocha 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) a 

movité věci 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 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 a odhadu 

nákladů na rekonstrukci. 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.  

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 byl navržen prodej nemovitosti. 

Záměr převodu pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov s budovou č.p. 1573 a vyhlášení výběrového řízení 

byl předložen na 18. zasedání Komise pro záměry dne 11.7.2016, která doporučila Radě města Přerova 

záměr převodu a vyhlášení výběrového řízení schválit.  

Rada města Přerova na 49. schůzi dne 14.7.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova tento 

záměr a vyhlášení výběrového řízení schválit.  

  

Zastupitelstvo města Přerova na 20. zasedání dne 19.9.2016 odložilo projednání záměru úplatného 

převodu pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov s budovou č.p. 1573 a uložilo Radě města Přerova doplnit 

podmínky výběrového řízení na prodej budovy a oslovit firmu specializovanou na demolice, aby 

předložila nabídku demolice.  

  

Náklady na demolici budovy - dle nabídky společnosti WSAEKO s.r.o. ve výši cca 10,989.825,- Kč, 

dle nabídky společnosti RESTA DAKON s.r.o. ve výši cca 6.013.700,- Kč, kdy tento odhad však 

počítá s ponecháním podzemního podlaží a technologie společnosti TEPLO a nezapočítává likvidaci 

případných nebezpečných odpadů, což by navýšilo cena o cca 20 % - t.j. na částku cca 7.216.440,- Kč. 

K nákladům na demolici je nutno započítat i náklady na vyhotovení projektové dokumentace cca 

100.000,- (přibližně 10% z odhadované ceny za demolici). Dále je nutno do nákladů zahrnout i částku 

cca 302.500,- Kč na zapravení stěny sousední budovy (zateplení, omítka, nátěr fasády) a cca 60.500,- 



Kč vybudování nové vodovodní přípojky pro tuto budovu náhradou za dosavadní, která je společná 

pro obě budovy a je ve sklepě budovy CHEMIKU.  

Společnost Teplo Přerov a.s., na dotaz týkající se případné demolice budovy CHEMIKU sdělila, že 

netrvá na přemístění výměníkové stanice umístěné nyní v budově a je tak možné její zrušení. 

Zásobování tepelnou energií domů Velké Novosady č.o. 9 a č.o. 11 by bylo zajištěno napojením na 

stávající teplovodní sít na náklady společnosti.  

  

Při výběrovém řízení na prodej nemovitosti je navrženo hodnotit nabídky nejen dle nabízené 

ceny, ale i dle podnikatelského záměru využití budovy.  
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. 

  

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 příslušná k části obce Přerov I-Město, 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: 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 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 předloží podnikatelský záměr - stručnou charakteristiku využití budovy včetně 

harmonogramu plánovaných investic do rekonstrukce, oprav a údržby) 

3. Hodnotícím kritériem při výběru bude cena a podnikatelský záměr. 

4. 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. 



5. 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) 

6. Zastupitelstvo města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu 

  

Přihláška do výběrového řízení: 

1. bude obsahovat 

• nabídku kupní ceny včetně DPH  

• podnikatelský záměr využití budovy, včetně harmonogramu plánované rekonstrukce, oprav a údržby 

• 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 – „Odbor správy majetku - 

výběrové řízení 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. 

  

S ohledem na skutečnost, že k 31.12.2016 končí smluvní vztah se stávajícím provozovatelem budovy 

společností První KPU s.r.o. byl na 59. schůzi Rady města Přerova dne 8.12.2016 předložen ke 

schválení záměr statutárního města Přerova nájem pozemku se stavbou a uzavření nájemní smlouvy na 

dobu určitou s účinností od 1.1.2017 do 29.2017. Po uplynutí doby zveřejnění záměru by byla 

uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou cca 1/2 roku a to do doby realizace převodu nebo zahájení 

demolice, dle rozhodnutí orgánů města.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání variantně 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, nebo návrh na demolici 

této budovy.  

 

 


