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Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí soupis nepotřebného majetku statutárního města Přerova dle přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí: 

1. objekt č.p. 50, který je součástí pozemků p.č. st. 728, objekt bez č.p., který je součástí 

pozemku p.č. st. 725 a objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. st. 726, pozemky p.č. st. 

728, p.č. st. 725, p.č. st. 726, vše v k.ú. Předmostí, Pod Skalkou 11 – bývalá základní škola v 

Předmostí, 

2. objekty bez č.p., které jsou součástí pozemku p.č. 2578/5 a pozemek p.č. 2578/5, vše v k.ú. 

Přerov – 5 řadových garáží na Dvořákové ul. v Přerově, 

3. objekt č.p. 84, který je součástí pozemku p.č. 155 a pozemek p.č. 155, vše v k.ú. Přerov, 

Bratrská 2 – bývalá „Okresní vojenská správa“ (Blažkův dům), 

objekt č.p. 83, který je součástí pozemku p.č. 179 a pozemek p.č. 179, vše v k.ú. Přerov, nám. 

T. G. M. 4 - prodejna květin, 

objekt č.p. 47, který je součástí pozemku p.č. 180 a pozemek p.č. 180, vše v k.ú. Přerov, nám. 

T. G. M. 5 – prodejna sportovních potřeb, 

4. objekt č.p. 82, který je součástí pozemku p.č.177, a část pozemku p.č. 177, vše v k.ú. 

Přerov, nám. T. G. M. 3 – dříve využíván „svazem myslivců“, 

5. objekt č.p. 1117, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 a pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/7, 

p.č. 2294/6, vše v k.ú. Přerov – Trávník 30, dříve „Chemoprojekt“, 

6. objekt č.p. 387, který je součástí pozemku p.č. 2152/2 a pozemek p.č. 2152/2, vše v k.ú. 

Přerov, Čechova 43 – bývalé „státní zastupitelství“, 

7. objekt č.p. 311, který je součástí pozemku p.č. 6603/2, a pozemky p.č. 6603/2, p.č. 6603/1, 

vše v k.ú. Přerov – zahradní chata, 

8. objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/25 a pozemek p.č. 1538/9, vše v k.ú. 

Žeravice – třídírna odpadů v areálu skládky Žeravice, 



9. objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/22 a pozemek p.č. 1538/10, vše v k.ú. 

Žeravice – objekt garáží v areálu skládky Žeravice, 

10. objekt č.p. 3160, který je součástí pozemku p.č. 4808/2 a pozemek p.č. 4808/2 vše v k.ú. 

Přerov – objekt restaurace v areálu přírodního koupaliště „Laguna“, 

objekt č.p. 3161, který je součástí pozemku p.č. 4808/1 a pozemek p.č. 4808/1, vše v k.ú. 

Přerov – šatny v areálu přírodního koupaliště „Laguna“, 

11. část objektu č.p. 150, který je součástí pozemku p.č. 137 a část pozemku p.č. 137, vše v 

k.ú. Přerov, nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení, 

12. objektu k bydlení č.p. 1573 příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 

pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov – Velké 

Novosady 13. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova na své 62. schůzi dne 26.1.2017 po projednání podala usnesením č. 

2355/62/7/2017 návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí soupis nepotřebného majetku 

statutárního města Přerova dle bodu 1. návrhu na usnesení a schválit záměr úplatného převodu dle 

bodu 2. návrhu na usnesení. 

 

Stanovisko Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, Hospodářského výboru, Odboru 

sociálních věcí a školství, Odboru správy majetku a komunálních služeb a Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí: 

Stanovisko Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, Hospodářského výboru, Odboru sociálních 

věcí a školství, Odboru správy majetku a komunálních služeb a Odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí k bodu 2 návrhu na usnesení je doloženo v příloze č. 2 předlohy. 

 

Důvodová zpráva: 

K bodu 1. návrhu na usnesení: 
Odbor správy majetku a komunálních služeb zpracoval v průběhu roku 2015 strategický materiál 

„Koncepce nakládání a využití domovního majetku statutárního města Přerova“ (dále jen 

„Koncepce“). 

Ve zpracovaném materiálu je navrženo rozdělení domovního majetku dle jeho využití pro potřeby 

Statutárního města Přerova a to: 

- nezbytně nutný majetek 

- potřebný majetek 

- využitelný majetek 

- nepotřebný majetek 

„Koncepce“ byla postoupena k vyjádření Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, 

Hospodářskému výboru a všem odborům Magistrátu města Přerova.  

Vyjádření Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, Hospodářského výboru, Odboru sociálních 

věcí a školství, Odboru správy majetku a komunálních služeb bylo počátkem roku 2016 zapracováno 

do „Koncepce“ a doplněno k jednotlivým objektům. 

Po zapracování připomínek byla „Koncepce“ předána jednotlivým zástupcům politických klubů, kteří 

jsou členy Zastupitelstva města Přerova. 

Soupis nepotřebného majetku, včetně návrhu na jeho další využití dle „Koncepce nakládání a využití 

domovního majetku statutárního města Přerova“ je doložen v příloze č. 1. 

  

V orgánech obce jsou samostatně projednávány dispozice s níže uvedeným nemovitým majetkem: 

- areál domova důchodců Alfréda Skeneho v Pavlovicích u Přerova  

- objekt správce v areálu přírodního koupaliště „Laguna“ v Přerově. 



  

Níže uvedené objekty nebyly navrženy k úplatnému převodu: 

- objekt Jasínkova 17 v Přerově (dříve „Služby školám“) – objekt s využitím pro veřejnou správu po 

dobu 20 let od nabytí (do dubna 2027), 

- objekt Hranická 83 v Předmostí – bude využito jako zázemí „Mamutova“, 

- objekt U Výstaviště č.p. 1269 (ubytovna pro bezdomovce). 

  

Vyjádření Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, Hospodářského výboru, Odboru sociálních 

věcí a školství, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Odboru správy majetku a komunálních 

služeb a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí je doloženo v příloze č. 2 předlohy. 

  

K bodu 2. návrhu na usnesení, odstavec 10: 
Objekt č.p. 3160, který je součástí pozemku p.č. 4808/2 a pozemek p.č. 4808/2 vše v k.ú. Přerov – 

objekt restaurace v areálu přírodního koupaliště „Laguna“ a objekt č.p. 3161, který je součástí 

pozemku p.č. 4808/1 a pozemek p.č. 4808/1, vše v k.ú. Přerov – šatny v areálu přírodního koupaliště 

„Laguna“. 

Majetkoprávní dispozice s uvedenými nemovitostmi byla projednána dne 24.8.2016 na 51. schůzi 

Rady města Přerova, kdy usnesením č. 1854/51/7/2016 Rada města Přerova podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova:  

1. vyhradit si rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu objektu občanské 

vybavenosti č.p. 3160, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 

4808/2, pozemku p.č. 4808/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 250 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 

3161, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4808/1, pozemku p.č. 

4808/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 236 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

2. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 

3160, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4808/2, pozemku p.č. 

4808/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 250 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 3161, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4808/1, pozemku p.č. 4808/1 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 236 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov a vyhlášená 

výběrového řízení. 

  

Odbor správy majetky zadal zpracování geometrického plánu na oddělení výše uvedených nemovitostí 

tak, aby po schválení v Zastupitelstvu města Přerova mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na úplatný 

převod nemovitostí. 

  

K bodu 2. návrhu na usnesení, odstavec 11: 
Část objektu č.p. 150, který je součástí pozemku p.č. 137 a část pozemku p.č. 137, vše v k.ú. Přerov, 

nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení. 

Majetkoprávní dispozice s uvedenými nemovitostmi byla projednána dne 3.3.2016 na 39. schůzi Rady 

města Přerova, kdy usnesením č. 1305/39/7/2016 Rada města Přerova: 

1. odložila projednání materiálu záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 

137, zast. pl. a nádvoří o výměře cca 290 m2, jehož součástí je část objektu bydlení č.p. 150, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, v k.ú. Přerov (nám. T G. Masaryka 8 – přední část) z 

vlastnictví statutárního města Přerov. 

2. uložila odboru majetku a komunálních služeb zahájit rozdělení objektu stavebně technicky a právně. 

  

Odbor správy majetky zadal zpracování geometrického plánu na oddělení výše uvedených nemovitostí 

tak, aby po schválení v orgánech obce mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na úplatný převod 

nemovitostí. 

  

K bodu 2. návrhu na usnesení, odstavec 12: 
Objekt Velké Novosady 13 v Přerově (Ubytovna Chemik), objekt k bydlení č.p. 1573 příslušném k 

části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

298 m2 v k.ú. Přerov 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 nájemcem 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 cenu 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.  

  

Rada města Přerova na své 61. schůzi dne 11.1.2017 po projednání schválila usnesením č. 

2307/61/7/2017 nájem pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba objekt k bydlení č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-Město 

a movitých věcí tvořících vybavení objektu bydlení č.p. 1573 a uzavření nájemní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, 

Kojetínská 56. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 30.1.2017 do 30.6.2017, 

výše nájemného bude činit 538.831,70 Kč/rok bez DPH. Účelem nájmu je provozování 

ubytovny.  
Dle stavebně technického průzkumu 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. 

Náklady na demolici budovy, 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.  

V případě schválení bodu 3. 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. Pro rok 2017 byla vypsána výzva pro 

podávání žádostí o dotace s termínem pro předložení žádosti do 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. 

  

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce záměr dispozice se zbytným a 

nepotřebným majetkem statutárního města Přerova.  

 

 


