
Pořadové číslo:  29/3.1.2. 

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 9.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Navrhovatel:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – budovy občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části 

obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatný převod budovy 

občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí 

pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, kdy kupní cena dle návrhu žadatele bude činit 1,- Kč 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod budovy občanského vybavení 

č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. 

Přerov, kdy kupní cena dle návrhu žadatele bude činit 1,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry projednala žádost společnosti CITY SPORTS s.r.o.  o převod budovy č.p. 3163 

příslušné k části obce Přerov I. - Město za kupní cenu 1,- Kč, případně nájem této budovy za roční 

nájemné 1,- Kč na 30. zasedání dne 24.5.2017. Komise se na tomto zasedání v této věci neusnesla. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 70. schůze konané dne 25.5.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, 

aby si vyhradilo rozhodování o záměru úplatného převodu předmětné nemovité věci a tento záměr 

města neschválilo. Současně Rada města Přerova na této schůzi neschválila záměr statutárního města 

Přerova - nájem části prostor v předmětné nemovité věci za nájem ve výši 1,- Kč/m2/rok.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 



Pro provoz vleku na vodní lyžování a wakeboarding na Velké Laguně společnost CITY SPORTS  

s.r.o. potřebuje jisté zázemí, např. formou mobilní buňky, kterou však není vhodné umisťovat v 

travnaté ploše v okolí Velké Laguny. Jako vhodnější se jeví využití stávajícího objektu občanského 

vybavení č.p. 3163 (budova bývalého správce skateparku). Tato budova je však ve velmi špatném 

stavebně technickém stavu, bez přípojek energií. Bez rekonstrukce není možno prostory užívat k 

jakémukoli účelu. Předpokládaná výše nákladů na nutné opravy celého objektu činí cca 400.000,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že nájem pro vlek je schválen na dobu určitou, jeví se jako vhodnější pronájem 

prostor v budově na stejnou dobu, tj. do 30.10.2019. V případě převodu není záruka, že objekt bude 

řádně opraven a udržován, je zde riziko, že společnost ukončí činnost vleku a  k opravě budovy a další 

údržbě nedojde. 

 

Důvodová zpráva: 

Budova občanské vybavenosti č.p. 3163 příslušná k části obce Přerov I - Město, která je součástí 

pozemku p.č. 4815 zastavěná plocha o výměře 122 m2 v k.ú. Přerov se nachází v areálu Velké 

Laguny. Je dlouhodobě nevyužívaná, ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Nachází se zde 

rozvodná skříň s elektroměry pro budovy obou restaurací a pro veřejné osvětlení v lokalitě Velké 

Laguny. Tato rozvodná skříň musí být zachována – v případě převodu budovy z majetku města by 

bylo nutno zřídit služebnost, případně by musela být se souhlasem ČEZu přemístěna a to na náklady 

města.  

Uvedená nemovitá věc je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Společnost CITY SPORTS s.r.o., se sídlem Brno-Veveří, Veveří 464/17, IČ: 29303788 požádala v 

loňské roce o nájem části pozemku p.č. 4811/3 v blízkosti Velké Laguny pro umístění 2 ks sloupů pro 

mobilní vlek pro vodní lyžování a wakeboarding v letním období.  

Rada města Přerova na 68. schůzi dne 27.4.2017 schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

vleku na vodní lyžování a nájemní smlouvy na nájem části pozemku pro umístění sloupů pro vlek a 

uložení kabelu pro napájení vleku a to na dobu určitou do 30.10.2019.  

Zázemí vleku mělo být, po provedení nezbytných oprav a úprav, umístěno do budovy č.p. 3163, která 

je delší dobu nevyužívaná, kdy společnost žádala nájem. Komise pro záměry na 19. zasedání dne 

10.8.2016 nedoporučila nájem částí pozemku pro vlek a nedoporučila nájem prostor v budově. Rada 

města Přerova na 51. schůzi dne 24.8.2016 schválila záměr nájmu částí pozemku p.č. 4811 a nájem 

budovy č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město.  

Žadatel byl následně vyzván k doložení závazného stanoviska MMPr (odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí), Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. Dále byl vyzván k vyjádření k výši nájmu prostor v budově č.p. 3163 a to s 

ohledem na stav objektu. Žadatel dokládal postupně žádaná vyjádření.  

V říjnu 2016 proběhla prohlídka budovy č.p. 3163 za účasti pracovníků MAJ a zástupce společnosti 

CITY SPORTS s.r.o. pana Trčaly, kde se seznámil se skutečným stavem budovy tak, aby mohl 

předložit návrh potřebných stavebních prací a předpokládaných nákladů pro uvažované využití prostor 

pro potřeby přípravy návrhu nájemní smlouvy se zápočtem skutečně vynaložených nákladů na 

rekonstrukci do nájemného. 

Pan Trčala následně k návrhu nájmu sdělil, že z důvodu špatného stavu budovy by požadoval slevu na 

nájemném, případně odpuštění nájmu na určitou dobu 10 let. Následně sdělil, že uvažuje o nájmu 

pouze částí prostor v budově. Předložil pouze přibližný seznam nutných prací, požadovaný rozpočet 

žadatelem nebyl doložen. 

V listopadu 2016 se pan Trčala dostavil na odbor majetku s tím, že po zvážení celé situace žádá o 

převod celé budovy č.p. 3163, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov. 

Žádost byla předložena na 27. zasedání Komise pro záměry dne 15.2.2017, která doporučila Radě 

města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 4815 s budovou č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I-Město . Dále 

Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova neschválit záměr nájmu části pozemku p.č. 4811/3 

v k.ú. Přerov pro uložení kabelu NN pro pohon vleku a nedoporučila uzavření smlouvy o právu 



provést stavbu tohoto kabelu v předmětném pozemku. 

  

Záležitost záměru města – úplatného převodu budovy, nájmu pozemků pro vlek na vodní lyžování a 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu vleku na vodní lyžování byla připravena k projednání na 64. 

schůzi Rady města Přerova dne 2.3.2017, kdy z důvodu nových připomínek k návrhu nájemní 

smlouvy ze strany pana Trčaly byla záležitost stažena z projednání. Následně na 66. schůzi Rady 

města Přerova dne 6.4.2017 byla předložena záležitost nájmu pozemku a uzavření smlouvy o právu 

provést stavů ve 3. variantách – neschválit, schválit na dobu určitou do 30.10.2019, nebo schválit na 

dobu určitou dle návrhu žadatele do 30.10.2027. Rada města Přerova na této schůzi schválila uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu vleku pro vodní lyžování, nájem pozemku pro umístění sloupů vleku 

na vodní lyžování, záměr nájmu pozemku pro uložení kabelu NN pro napájení elektromotoru vleku a 

uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s Českým rybářským svazem, jako vypůjčitelem pozemku v 

vodní plochou Velké Laguny. Nájem pozemku i souhlas s umístěním vleku byl schválen na dobu 

určitou do 30.10.2019. 

Po seznámení s rozhodnutím Rady města Přerova zástupce společnosti CITY SPORTS s.r.o. pan 

Trčala požádal dne 12.4.2017 o znovuprojednání záležitosti nájmu s tím, že z důvodu nemalé investice 

na pořízení zařízení vleku žádá o uzavření smluv na dobu určitou 5 let – tj. do 30.10.2022. Rada města 

Přerova se touto žádostí zabývala na 68. schůzi dne 27.4.2017, kdy potvrdila své rozhodnutí ze své 66. 

schůze a dále schválila nájem části pozemku pro umístění kabelu NN pro napájení elektromotoru 

vleku na dobu určitou do 30.10.2019. 

Pan Trčala současně dne 12.4.2017 požádal o odprodej budovy občanského vybavení č.p. 3163 

příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov za kupní 

cenu 1,- Kč. Dle jeho sdělení je pro zázemí vleku potřeba pouze malý prostor, postačí jen buňka, ale 

umístění buňky v lokalitě by nebylo estetické. Po převodu by společnost budovu kompletně opravila, 

nebo demolovala polovinu objektu s tím, že druhá část by byla opravena a sloužila jako zázemí vleku. 

V případě, že město nebude souhlasit s převodem budovy, požádala společnost CITY SPORTS s.r.o. o 

nájem části prostor v této budově o výměře 27,80 m2 (vstupní chodba, místnost pro soc. zařízení a 1 

místnost) za nájemné 1,- Kč ročně. Tuto část by společnost opravila a využila jako zázemí vleku. 

  

Dle Vnitřního předpisu č. 7/09 by nájemné za prostory v budově činilo – u hlavní místnosti 1000,- 

Kč/m2/rok, t.j. celkem 18.200,- Kč ročně, u vedlejších místností 800,- Kč/m2/rok, t.j. celkem 7.680,- 

Kč ročně. Celkem by roční nájemné činilo 25.880,- Kč ročně. 

  

V případě převodu budovy za navrhovanou kupní cenu ve výši 1,- Kč, nebo uzavření nájemní smlouvy 

za nájemné ve výši 1,- Kč bude žadateli poskytnuta veřejná podpora. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána žádost společnosti CITY SPORTS s.r.o., která má 

záměr provozovat na vodní ploše Velké Laguny vlek na vodní lyžování, o koupi budovy č.p. 3163 

v Přerově (budova bývalého správce skateparku na Velké Laguně) za účelem využití pro zázemí 

vleku na vodní lyžování.  

 

 


