
Pořadové číslo:  40/3.2.2. 

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 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 

2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k 

části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1.  schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově 

bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře 71,19 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2629,č.p. 2630, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/4 zast. pl. 

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7119/177291 z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví V*** B***za kupní cenu ve výši 712.589,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění 

dle přílohy. 

 

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

1. 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: 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na zasedání dne 16.5.2018 hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení na 

prodej nebytové jednotky Optiky 3 a doporučila RM podat návrh ZM schválit úplatný převod do 

vlastnictví zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou uvedeného v návrhu na usnesení.  

 

 

 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova bude projednávat záležitost úplatného převodu nebytové jednotky Optiky 3 z 

vlastnictví StMPr na své schůzi dne 14.6.2018. Rozhodnutí RM bude zpravodajem sděleno při jednání 

ZM.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě usnesení RM č. 3706/88/7/2018 bylo dne 12.4.2018 vyhlášeno výběrové řízení na úplatný 

převod nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 

2630, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o 

celkové výměře 71,19 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 2629,č.p. 2630, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. 

Přerov a na pozemku p.č. 2487/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7119/177291 z vlastnictví 

statutárního města Přerova s termínem uzávěrky nabídek – přihlášek dne 14.5.2018.  

  

Vyhlašovaná cena a účastnický poplatek nebyly stanoveny. 

  

Informace k nemovitosti: 

1. Kupující bude po nabytí nebytové jednotky do svého vlastnictví povinen hradit měsíční příspěvek 

do fondu oprav Společenství vlastníků bytových jednotek domu Optiky 1,3 ve výši 1.229 Kč měsíčně. 

2. Nebytová jednotka v budově Optiky 3 je kolaudována k účelu využití jako prodejna jízdních kol a 

sportovních potřeb s opravnou jízdních kol. 

3. Přístup k budově je z místní uliční komunikace na ul. Optiky a zásobování je možné z dvorního 

traktu.  

4. Bytový dům je napojen na všechny inženýrské sítě. 

5. Energetická náročnost bytového domu Optiky 1,3 je zařazena do skupiny "E" a průkaz energetické 

náročnosti budovy bude předán při podpisu kupní smlouvy.  

  

Do výběrového řízení se přihlásili 4 zájemci: 

1. P***S***. Nabídl kupní cenu ve výši 323.100,-Kč. Předložil záměr na využití nebytové jednotky 

jako obchod. Souhlasil s podmínkami výběrového řízení a doložil potřebné doklady.  

  

2. Z***N***. Nabídl kupní cenu ve výši 510.000,-Kč. Předložil záměr na využití nebytové jednotky 

jako prodejna bytových a interiérových doplňků. Souhlasil s podmínkami výběrového řízení a doložil 

potřebné doklady.  

  

3. společnost PRIVATNET s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Purkyňova 2641/2, IČ 27785696. Nabídla 

kupní cenu ve výši 617.000,-Kč. Předložila záměr na využití nebytové jednotky jako provozovna, 

administrativní činnost internetu, prodej a servis výpočetní techniky. Souhlasila s podmínkami 

výběrového řízení a doložila potřebné doklady.  

  

4. V*** B***. Nabídla kupní cenu ve výši 712.589,-Kč. Předložila záměr na využití nebytové 

jednotky jako provozovna rehabilitačních, masérských služeb zdravotního cvičení. Souhlasila s 

podmínkami výběrového řízení a doložila potřebné doklady.  

  

Pro informaci uvádíme, že cena v místě a čase obvyklá nebytové jednotky Optiky 3 dle znaleckého 

posudku činí 615.000,-Kč.  

  

Převod jednotky je osvobozen od daně z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

  



Předloženým materiálem je řešen úplatný převod nebytové jednotky Optiky 3 z vlastnictví 

StMPr na základě výběrového řízení.  

 

 


