
Pořadové číslo:  36/3.1.3. 

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 8.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2, části p.č. 

2294/6, p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, 

příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a 

příslušenstvím, pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, části pozemku p.č. 

2294/6 ost. pl., manipulační plocha o výměře cca 1000 m2, pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační 

plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) z vlastnictví statutárního města Přerov 

za účelem poskytování registrované sociální služby Domovy se zvláštním režimem dle ustanovení § 

50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu 

osob, které mají chronické duševní onemocnění, osob se stařeckou, Alzheimerovou demencí a 

ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob vyžadujících vysokou míru podpory či 

osob zcela odkázaných na pomoc jiné osoby. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 projednala záležitost zrušení usnesení, kterým 

vyhlásila výběrové řízení na prodej nemovitostí Chemoprojekt, vrácení účastnického poplatku 

zájemci, schválení záměru - úplatném převodu budovy Chemoprojektu včetně příslušných pozemků a 

příslušenství.  

 

Rozhodnutí RM bude předloženo zpravodajem při jednání ZM.  



Důvodová zpráva: 

Na základě usnesení RM č. 3653/68/8/2017 ze dne 27.4.2017 bylo dne 10.5.2017 vyhlášeno výběrové 

řízení na úplatný převod nemovitostí Chemoprojekt za podmínek uvedených v příloze č. 1. 

  

Komise pro záměry na zasedání dne 21.6.2017 hodnotila nabídky do výběrového řízení a neusnesla se 

ve věci doporučení RM podat návrh ZM schválit úplatný převod nemovitostí Chemoprojekt do 

vlastnictví jediného zájemce, společnost DA Corporation s.r.o., se sídlem Praha 4, Náměstí 14. října 

1307/2, IČ 01922831, za kupní cenu ve výši 16.001.000,-Kč.  

  

Dále bylo na zasedání komise uvedeno, že společnost záměr využití nemovitostí specifikovala šířeji, 

než bylo požadováno v rámci VŘ. Komise doporučila RM jednat se společností o dodržení podmínek 

výběrového řízení, především o dodržení věkové hranice uvedené a požadované ve VŘ a o dodržení 

těchto podmínek ve smlouvě ošetřit přiměřenou smluvní pokutou.  

  

Proběhlo několik jednání mezi zástupci vedení města, vedoucí odboru správy majetku, právníkem 

odboru a vedoucí odboru sociálních věcí a školství a zástupci společnosti DA Corporation s.r.o. o 

podmínkách kupní smlouvy.  

  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o drobné odchylky od podmínek výběrového řízení a nemohly by být 

podmínky výběrového řízení zcela naplněny, bylo MAJ doporučeno předložit orgánům obce zrušit 

výběrového řízení, vrátit zájemci účastnický poplatek a zároveň schválit záměr StMPr - úplatný 

převod nemovitostí Chemoprojekt za účelem využití pro zřízení a provozování Domova se zvláštním 

režimem - onemocnění Alzheimerovou demencí. 

  

Dalším důvodem pro zrušení VŘ bylo zjištění, že na části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl. v areálu dvora 

Chemoprojekt stojí stavba občerstvení Kyjovjanka a odbor správy majetku zjišťuje, zda se jedná o 

stavbu movitou či stavbu nemovitou, která by musela být zapsána v katastru nemovitostí. Na základě 

této skutečnosti bylo se zástupci společnosti DA Corporation s.r.o. dohodnuto, že StMPr zajistí 

vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětné stavby občerstvení.  

  

Prodej nemovitostí Chemoprojekt bude řešen uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej 

budovy Chemoprojektu včetně pozemků a příslušenství za kupní cenu vycházející z nabídnuté ceny ve 

výběrovém řízení, tj. 16.001.000,-Kč poníženou o cenu za část oddělovaného pozemku p.č. 2294/6, na 

které je umístěna stavba občerstvení Kyjovjanky.  

  

Na základě výše uvedených skutečností bude zrušeno usnesení ze dne 27.4.2017, kterým bylo 

vyhlášeno výběrové řízení, vrácen zájemci účastnický poplatek, a schválen záměr - úplatného převodu 

nemovitosti Chemoprojekt. 

  

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že orgánům obce bude po dohodě se zájemcem o koupi 

nemovitostí Chemoprojektu předloženo ukončení nájemních vztahů a smluv o výpůjčce na prostory v 

budově Chemoprojektu.   

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 projednávala:  

1. zrušení svého usnesení č. 2653/68/8/2017 ze dne 27.4.2017, kterým schválila vyhlášení výběrového 

řízení na úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemků p.č. 2294/2 zast. 

pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o výměře 1.247 m2, p.č. 

2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) z vlastnictví 

statutárního města Přerov za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

2. uložení odboru správy majetku a komunálních služeb vrátit účastníkovi výběrového řízení - 

společnosti DA Corporation s.r.o, se sídlem Praha 5, Náměstí 14. října 1307/2, IČ 01922831, 

účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč. 

  

3. podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov - úplatný 



převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o 

výměře 1.425 m2, části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o výměře cca 1000 m2, 

pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

z vlastnictví statutárního města Přerov za účelem poskytování registrované sociální služby Domovy se 

zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob, které mají chronické duševní onemocnění, osob se 

stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob 

vyžadujících vysokou míru podpory či osob zcela odkázaných na pomoc jiné osoby.  

Předloženým materiálem je řešeno schválení záměru StMPr - úplatného převodu nemovitostí 

Chemoprojekt za účelem využití pro zřízení a provozování Domova se zvláštním režimem - 

onemocnění Alzheimerovou demencí.  

 

 


