
Pořadové číslo:  26/3.2.1. 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov –  9  nebytových 

jednotek - výměníkových stanic v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 91/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 

p.č. 596/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25) o výměře 

19,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 

Přerov a na pozemku p.č. 596/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 199/16948 za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 54.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 1, 

 

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 484/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemcích p.č. 528/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 380 m2, p.č. 529/7 zast. pl. a nádvoří o 

výměře 48 m2 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 22, 24, Bratrská 36) o výměře 32,9 m2 včetně 

s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 484, č.p. 486, 

č.p. 487, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v 

k.ú. Přerov a na pozemcích p.č. 528/2 zast. pl. a nádvoří a p.č. 529/7 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši 329/15263 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 82.000,- Kč, ve 

znění dle přílohy č. 2, 

 

3. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2556/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5198/31 zast. pl. a nádvoří o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 

21, 23, 25) o výměře 11,5 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I-



Město, na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5198/31 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši 115/18587 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 27.000,- Kč, ve 

znění dle přílohy č. 3, 

 

4. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2576/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5198/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov (Prokopa Holého 1, 3, 

5) o výměře 10,53 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5198/5 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši 1053/187182 za kupní cenu v místě a čase obyklou ve výši 27.000,- Kč, ve znění dle 

přílohy č. 4, 

 

5. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2566/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2411/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov (Klivarova 8, 10, 

Žižkova 1, 3) o výměře 15,7 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2411/2 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 157/17142 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

40.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 5, 

 

6. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 871/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 871, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 617/2 zast.pl. 

a nádvoří o výměře 652 m2 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 17) o výměře 21 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 871, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 617/2 zast. 

pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 15/814 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

55.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 6, 

 

7. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2627/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2626, č.p. 2627, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2487/9 zast. pl. a nádvoří o výměře 527 m2 v k.ú. Přerov (Vaňkova 8, 10) o výměře 17,78 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2626, 

č.p. 2627, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 2487/9 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 1778/132274 za kupní cenu v 

místě a čase obvyklou ve výši 42.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 7, 

 

8. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2507/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5745/8 zast. pl. a nádvoří o výměře 556 m2 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 

17) o výměře 82,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5745/8 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši 829/13540 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 167.000,- Kč, ve znění dle 

přílohy č. 8, 

 

9. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 424/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 376 m2 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o výměře 40,1 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 424, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 603 zast.pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 401/9482 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 



104.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 9, 

  

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem 

Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453. 

 

10. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. až 9. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.3.2017 po projednání podala návrh ZM schválit úplatné 

převody výměníkových stanice dle návrhů na usnesení uvedených v bodu 1 až 9. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 15.9.2014 usnesením č. 1164/25/3/2014 schválilo 

úplatný převod 9 nebytových jednotek - výměníkových stanic uvedených v návrhu usnesení pod 

bodem 1 až 9 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se 

sídlem Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453 za kupní ceny stanovené dle znaleckých 

posudků.  

  

Odbor správy majetku vyhotovil příslušné kupní smlouvy, které kupující - společnost Teplo Přerov, 

odmítl podepsat. Po několika jednáních se společností Teplo Přerov a.s. vyvstal požadavek na 

realizování úplatných převodů a společnost Teplo Přerov a.s. souhlasila s uzavřením kupních smluv.  

  

Vzhledem k tomu, že lhůta pro realizaci odprodeje a lhůta pro zveřejnění záměru již vypršela, byl 

opětovně projednán a schválen záměr StMPr - úplatného převodu 16 nebytových jednotek 

(výměníkových stanic) z vlastnictví StMPr.  

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 3.3.2016 schválila záměr StMPr - úplatný převod 

výměníkových stanic, které jsou užívané a provozované a.s. Teplo Přerov na celém jejich prostoru, 

tzn. je užívána celá jejich výměra a výměníkových stanic, které jsou užívané a provozované a.s. Teplo 

Přerov jen na části jejich prostoru, zbývající část je neužívaná.  

  

Odbor správy majetku objednal aktualizace znaleckých posudků na ocenění těchto výměníkových 

stanic. Po jejich vyhotovení byla společnost Teplo Přerov a.s. seznámena s cenami v místě a čase 

obvyklými za 16 nebytových jednotek - výměníkových stanic.  

  

Společnost Teplo Přerov se vyjádřila, že má zájem odkoupit pouze 9 nebytových jednotek, které jsou 

užívané a provozované společností na celém jejich prostoru.  

  

Kupní cena za 9 výměníkových stanic činí celkem 598.000,- Kč. Náklady za vyhotovení znaleckých 

posudků činí celkem 21.438,- Kč, tj. za jedno vyhotovení znaleckého posudku 2.382,- Kč a uhradí je 

společnost Teplo Přerov a.s. 

  

Před projednáním úplatných převodů v orgánech obce byly v měsíci říjnu 2016 společnosti Teplo 

Přerov a.s. zaslány návrhy kupních smluv a ve svém vyjádření ředitel společnosti uvedl, že nemají 

zájem o odkup nebytových jednotek.  

  

Dopisem ze dne 6.2.2017 uvedl, že souhlasí s úplatnými převody 9 nebytových jednotek do jejich 

vlastnictví.  



  

Dle sdělení Znaleckého a oceňovacího ústavu s.r.o., který vyhotovoval znalecké posudky na 9 

nebytových jednotek, nedošlo ve sledovaném období k výrazným změnám obvyklých cen těchto 

nebytových jednotek. Z této informace vyplývá, že kupní ceny v místě a čase obvyklé zůstávají 

nezměněny.  

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 3.3.2016 usnesením č. 1304/39/7/2016 schválila záměr StMPr - 

úplatný převod 16 nebytových jednotek - výměníkových stanic z vlastnictví statutárního města Přerov.  

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 9.3. do 23.3.2016 a 

následně v období od 10.10. do 24.10.2016 (z důvodu vypršení 6 měsíční lhůty pro zveřejnění). 

  

Předloženým materiálem jsou řešeny prodeje 9 nebytových jednotek - výměníkových stanic v 

bytových domech do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s.  

 

 


