
Pořadové číslo:  38/3.1.2. 

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 13.04.2018 

Návrh pro 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 4. 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 ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov 

(Velká Dlážka 48) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ruší své usnesení č. 243/9/4/2015 ze dne 7.9.2015, kterým schválilo záměr úplatného převodu 

pozemků p.č. 4294/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov 

I-Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. 

Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,-Kč za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod budovy jiná stavba č.p. 2822, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 

4293/44 zast.pl. a nádvoří o výměře 703 m2 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 22.3.2018 usnesením č. 3704/88/7/2018 podala návrh ZM zrušit 

své usnesení, kterým schválila záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 48 a 

vyhlášení výběrového řízení na prodej, uložila MAJ vrátit účastníkovi VŘ účastnický poplatek a 

schválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 48. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 7.9.2015 usnesením č. 243/9/4/2015 schválilo 

záměr úplatného převodu pozemků p.č. 4294/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro 

část obce Přerov I-Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 

vše v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,-Kč za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

  

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 25.9.2015 s termínem uzávěrky nabídek-přihlášek dne 

26.10.2015. Vyhlašovací cena byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši min. 5.566.000,-Kč. 

Účastnický poplatek činil 2.420,-Kč (vč. DPH).  

  

Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce - pan J.M., který nabídl kupní cenu ve výši 

7.576.000,-Kč. Uhradil účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč. Záměr na využití nemovitosti v 

nabídce uvedl zachování prodejny drogerie-barvy-laky a ponechání stávajících nájemců v 

provozovnách za stávajících podmínek, neobsazenou provozovnu využití pro maloobchod nebo 

služby.  

  

Komise pro záměry na zasedání dne 18.11.2015 doporučila RM podat návrh ZM schválit úplatný 

převod nemovitosti dle nabídky.  

  

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že pan M. je jedním z nájemců prostorů v budově Velká 

Dlážka 48, který užívá prostor za účelem provozování prodejny drogerie-barev-laků. Dalším 

nájemcem je paní J.N., která užívá prostor za účelem jako prodejna potravin a opravna obuvi. 

Zbývající prostor byl užíván jako koupelnové studio a je volný, neužívaný.  

  

Poté byl právníkem odboru vyhotovován návrh kupní smlouvy s tím, že bude zaslán zájemci k jeho 

připomínkování.  

  

Pro návrh smlouvy bylo ověřována správnost údajů katastru nemovitostí a bylo z archívu stavebního 

úřadu doloženo kolaudačního rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání staveb s č.p. 2822, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/44 a bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 4293/43 (Velká Dlážka 48), 

které byly zapsány v katastru nemovitostí ve vlastnictví StMPr jako dvě samostatné stavby, u nichž se 

dle názoru právníka odboru zřejmě jednalo o jednu stavbu.  

  

Dle výkresové dokumentace kolaudačního rozhodnutí bylo na celou spojovací pergolu mezi budovami 

Velká Dlážka 46 a Velká Dlážka 48.  

  

Dle sdělení pana M. měl problém se získáním úvěru pro možnost úhrady kupní ceny. Dne 7.1.2016 

požádal o snížení kupní ceny na částku 6.000.000,-Kč.  

  

V únoru 2016 proběhlo jednání na stavebním úřadě ve věci postupu vymezení a přičlenění průchodů 

mezi budovami Velká Dlážka 46, Velká Dlážka 48 a Velká Dlážka 50, kdy byl doporučen postup - 

části pozemků pod průchody oddělit od pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov a přičlenit je k příslušným 

budovám.  

  

Vzhledem k tomu, že se v archivu oddělení bytové správy ani v archivu stavebního úřadu nedochovala 

projektová dokumentace, byl v březnu 2016 ze strany stavebního úřadu vznesen požadavek na 

doplnění podkladů k jednoznačnému vymezení budovy Velká Dlážka 46, Velká Dlážka 48 a Velká 

Dlážka 50 včetně průchodů.  

  

Pro dořešení majetkoprávního vymezení uvedených budov byli osloveni projektanti s požadavkem na 

zaslání cenových nabídek za vyhotovení technické zprávy a jednoduché projektové dokumentace. Po 

doložení požadované projektové dokumentace k vymezení budovy přístavby na ul. Velká Dlážka 

včetně průchodů do dvorních traktů, kdy po oddělení částí pozemků pod průchody bylo stavebním 



úřadem rozhodnuto a následně byl skutečný stav vymezení budov včetně geometrického zaměření 

zapsán do katastru nemovitostí, a to v listopadu 2017.  

  

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti byla objednána aktualizace znaleckého posudku na 

ocenění nemovitostí Velká Dlážka 48 za cenu v místě a čase obvyklou, která činí ke dni ocenění 

8.2.2018 3.980.000,-Kč.   

Dále byl osloven zájemce, pan M., zda jeho zájem o koupi nemovitostí Velká Dlážka 48 stále trvá a 

případně za jakou nabízenou kupní cenu. Dle jeho vyjádření zájem o koupi stále má a navrhuje kupní 

cenu ve výši 5.000.000,-Kč. 

  

Vzhledem k tomu, že statutární město Přerov má zájem nemovitosti Velká Dlážka 48 z vlastnictví 

odprodat, že zájemce o koupi nemovitostí měl problém vyřídit si úvěr na kupní cenu ve výši 

7.576.000,-Kč a nabízí kupní cenu ve výši 5.000.000,-Kč, která je vyšší jak dle znaleckého posudku 

(aktualizovaná cena nemovitostí je 3.980.000,-Kč, vyhlašovaná ve výběrovém řízení byla 5.566.000,-

Kč), navrhuje odbor správy majetku zrušit usnesení, kterým bylo schváleno vyhlášení výběrového 

řízení na prodej nemovitostí Velká Dlážka 48, vrátit zájemci uhrazený účastnický poplatek a schválit 

záměr - úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 48. 

  

Důvodem zrušení výběrového řízení je nejen rozdíl v kupní ceně, ale hlavně identifikace nemovitosti, 

která byla vyhlášena. Původně byl vyhlášen záměr úplatného převodu pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 

4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I-Město (Velká Dlážka 48, která je 

součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov a po vymezení budovy včetně 

průchodu je nově identifikace nemovitostí - budova jiná stavba č.p. 2822, příslušná k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemek p.č. 4293/44 zast. pl. a nádvoří o 

výměře 703 m2 vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).  

Předloženým materiálem je řešeno zrušení usnesení, kterým bylo vyhlášeno výběrové řízení na 

prodej nemovitostí Velká Dlážka 48 a schválení záměru StMPr - úplatného převodu nemovitostí 

Velká Dlážka 48.  

 

 


