
Pravidla pro konání výběrového řízení v případech prodeje, nájmu a pachtu 

nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

 
1.  Přihláška do výběrového řízení (dále jen přihláška) obsahuje tyto náležitosti: 

a)  u fyzických osob - nepodnikatelů – jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt,   

  popř. kontaktní adresu pro zasílání zpráv, v případě trvalého pobytu mimo území České 

republiky též státní občanství; 

    u fyzických osob - podnikatelů – jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. 

kontaktní adresu pro zasílání zpráv, obchodní firmu (je-li fyzická osoba-podnikatel 

zapsána v obchodním rejstříku), sídlo, IČ, DIČ (je-li fyzická osoba-podnikatel 

registrována jako plátce DPH) 

    (v případě, že nabyvatelem nemovitosti bude více spoluvlastníků, budou tito uvedeni 

    v přihlášce);  

b)  u právnických osob – obchodní firmu nebo název, sídlo, statutární orgán, IČ a DIČ 

         (v případě, že nabyvatelem nemovitosti bude více spoluvlastníků, budou tito uvedeni     

     v přihlášce);  

c)  záměr využití věci, 

d)  návrh výše úhrady (kupní cena, nájemné, pachtovné), 

e)  podpis(y) zájemce(ů),  

f)   kopii: 

- průkazu platného živnostenského oprávnění nebo jiného dokladu opravňujícího 

k podnikatelské činnosti – u fyzické osoby-podnikatele  

- aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dní – jde-li 

o subjekty zapisované do obchodního rejstříku 

- platných stanov, statutu apod. – u právnických osob vyjma obchodních 

společností či družstev (např. u spolku, zájmového sdružení právnických osob, 

nadací) 

   g) prohlášení zájemce, že souhlasí s podmínkami výběrového řízení, 

   h) podpis zájemce, 

   i) příp. další skutečnosti stanovené rozhodnutím Zastupitelstva města Přerova nebo Rady 

města Přerova. 

 

K přihlášce je dále nutné doložit podepsané prohlášení zájemce, že nemá vůči statutárnímu 

městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům dluhy podle přílohy č. 3 

a zproštění mlčenlivosti podle přílohy č. 4 těchto pravidel. 

 

Přihláška se podává na formuláři vydaném Magistrátem města Přerova (nebo na samostatně 

obsahově shodném s formulářem přihlášky) ve lhůtě dle vyhlášeného výběrového řízení.  

 

Přihláška je k dispozici u majetkoprávního oddělení Odboru správy majetku a komunálních 

služeb Blahoslavova 3, Přerov, a na internetových stránkách statutárního města Přerova 

www.prerov.eu. Přihláška může být na požádání zájemci zaslána prostřednictvím držitele 

poštovní licence.  

 

Přihláška se podává v zapečetěné obálce, která bude označena slovy „Odbor správy majetku 

- výběrové řízení – název konkrétního výběrového řízení”. Na kopii přihlášky bude 

potvrzeno přijetí přihlášky do výběrového řízení. 

  



2. Zájemce o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši stanovené ve vyhlášení 

výběrového řízení na pokladně Magistrátu města Přerova (ul. Bratrská 34, náměstí 

T. G. Masaryka 16), bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerova č. 19-

1884482379/0800, variabilní symbol 5305003, či poštovní poukázkou nejpozději do konce 

lhůty podání přihlášek do výběrového řízení. Tento poplatek je nevratný. 

 

Prokazatelně včasné zaplacení účastnického poplatku je nezbytnou podmínkou k účasti 

ve výběrovém řízení. Za prokazatelné se považuje předložení ústřižku peněžní poukázky, 

potvrzené pokladnou Magistrátu města Přerova o úhradě, ústřižku poštovní poukázky 

či dokladu o bezhotovostním převodu.  

 

3. Rada města Přerova může rozhodnout, že se za účelem zjištění nejvýhodnější nabídky 

ve výběrovém řízení užije elektronický nástroj pro výběrová řízení (tzv. elektronická 

aukce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


