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Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod jednotek č. 555/2, č. 555/3, č. 555/6, 

č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné 

k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a 

spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k 

výše uvedeným jednotkám  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města Přerova: 

  

a) jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2,  

  

b) jednotky č. 555/3 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 8,24 m2, která se nachází v 1. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 824/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 824/361888 na pozemcích p.č. 194 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/3,  

  

c) jednotky č. 555/6 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 543,24 m2, která se nachází v 3. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-



Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 54324/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 54324/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/6, 

  

d) jednotky č. 555/7 (dílna nebo provozovna) o celkové výměře 9,38 m2, která se nachází v 3. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 938/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 938/361888 na pozemcích p.č. 194 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/7, 

  

e) jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, která se nachází ve 4. NP a 1. 

PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 

59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 59900/361888 

na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/8, 

  

f) jednotky č. 555/9 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 557,19 m2, která se nachází v 5. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 55719/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 55719/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/9, 

  

g) jednotky č. 555/10 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 266,73 m2, která se nachází v 6. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 26673/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 26673/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/10. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinanční skupina: 

Koordinanční skupina na svém 4. jednání, které se konalo dne 22.2.2019, projednala nabídku pana J.Z. 

ze dne 14.1.2019 na úplatný převod / nájem jednotky č. 555/2 ve vlastnictví pana J.Z., přičemž 

konstatovala, že statutární město Přerov nemá pro nabízené prostory v současné době využití.  

 

Žádost společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o. ze dne 12.3.2019, týkající se úplatného 

převodu jednotek č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. 

T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných 

částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, 

které náleží k výše uvedeným jednotkám, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost 

s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova, nebyla projednávána v koordinanční skupině. 

 

Nabídka společnosti JANA a.s. ze dne 12.3.2019 na nájem / úplatný převod jednotky č. 555/8 v 

budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických 

podílů na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 

193/1 v k.ú. Přerov, které k jednotce č. 555/8 náleží, nebyla projednávána v koordinanční skupině. 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 3. zasedání, které se konalo dne 6.3.2019, projednala 

nabídku pana J.Z. ze dne 14.1.2019 na úplatný převod / nájem jednotky č. 555/2 ve vlastnictví pana 

J.Z., přičemž přijala usnesení č. UZKMZ/3/3/4/20196, kterým doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

jednotky č. 555/2 a neschválit záměr statutárního města Přerova – nájem jednotky č. 555/2. 

 

Žádost společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o. ze dne 12.3.2019, týkající se úplatného 

převodu jednotek č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. 

T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných 

částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, 

které náleží k výše uvedeným jednotkám, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost 

s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova, nebyla projednávána v Komisi pro majetkové 

záležitosti. 

 

Nabídka společnosti JANA a.s. ze dne 12.3.2019 na nájem / úplatný převod jednotky č. 555/8 v 

budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických 

podílů na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 

193/1 v k.ú. Přerov, které k jednotce č. 555/8 náleží, nebyla projednávána v Komisi pro majetkové 

záležitosti. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 12. schůzi konané dne 21.3.2019 usnesení č. 329/12/7/2019, kterým 

v bodě 1. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod jednotek č. 555/2, č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 do 

vlastnictví statutárního města Přerova (viz návrh na usnesení) a v bodě 2. nechválila záměr 

statutárního města Přerova – nájem jednotek č. 555/2 a č. 555/8 statutárním městem Přerov. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

V budově – stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov 

I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 v k.ú. 

Přerov, se kterým je funkčně spojen pozemek p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 953 m2 v k.ú. Přerov, jsou vymezeny mj. následující jednotky:  

  

a) jednotka č. 555/2 (jiný nebytový prostor) sloužící jako prodejna o celkové výměře 584,83 m2 v 

1. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 58483/361888 na společných 

částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 58483/361888 na pozemcích p.č. 194 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/2“),  

  

b) jednotka č. 555/3 (jiný nebytový prostor) sloužící jako prodejna o celkové výměře 8,24 m2 v 1. 

NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 824/361888 na společných částech 

budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 824/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, 

oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/3“), 

  

c) jednotka č. 555/6 (jiný nebytový prostor) sloužící jako kancelářské prostory o celkové výměře 



543,24 m2 v 3. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 54324/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 54324/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/6“),  

d) jednotka č. 555/7 (dílna nebo provozovna) sloužící jako provozovna o celkové výměře 9,38 m2 

v 3. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 938/361888 na společných 

částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 938/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

953 m2, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/7“), 

  

e) jednotka č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2 sloužící jako kancelářské 

prostory ve 4. NP a sklady v 1. PP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 

59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 59900/361888 na 

pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/8“), 

  

f) jednotka č. 555/9 (jiný nebytový prostor) sloužící jako kancelářské prostory o celkové výměře 

557,19 m2 v 5. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 55719/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 55719/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/9“), 

  

g) jednotka č. 555/10 (jiný nebytový prostor) sloužící jako kancelářské prostory o celkové 

výměře 266,73 m2 v 6. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 

26673/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 26673/361888 na 

pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/10“).  
Vlastníkem jednotky č. 555/2 je pan J*** Z***a, bytem ***, vlastníkem jednotek č. 555/3, č. 555/6, 

č. 555/7, č. 555/9 a č. 555/10 je společnost Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, se 

sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále jako „PKS s.r.o.“), a 

vlastníkem jednotky č. 555/8 je společnost JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 2824/2, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

  

Statutárnímu městu Přerov byly postupně doručeny následující nabídky na úplatný převod / nájem 

jednotek č. 555/2, č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10: 

  

1. nabídka na úplatný převod / nájem jednotky č. 555/2:  

Dne 14.1.2019 byla statutárnímu městu Přerov doručena nabídka pana J*** Z*** na převod nebo 

nájem jednotky č. 555/2. Pan J*** Z*** ve svém nabídce uvedl, že byl osloven dopisem statutárního 

města Přerova ze dne 24.7.2015 s nabídkou na prodej jeho nemovitostí, s tím, že vzhledem k novým 

skutečnostem je ochoten jednat o možnosti prodeje nebo pronájmu jeho nemovitosti. 

  

Pro úplnost uvádíme, že jednotka č. 555/2 slouží jako prodejna, ode dne 17.1.2019, kdy v ní byla 

uzavřena prodejna Euronics na prodej elektroniky, však není žádným prodejcem využívána. 

  

V návaznosti na sdělení pana J*** Z*** uvádíme, že pan J*** Z*** byl požádán sdělením 

statutárního města Přerova ze dne 24.7.2015 o zaslání sdělení, zda by vzhledem k tomu, že se blíží ke 

zdárnému konci jednání se státem o úplatném převodu jednotky č. 555/5 z vlastnictví České republiky 

do vlastnictví statutárního města Přerova, byl ochoten úplatně převést jednotku č. 555/2 do vlastnictví 

statutárního města Přerova za cenu v místě a čase obvyklou, případně za jakých podmínek by tak byl 

ochoten učinit.  

  



V žádosti statutárního města Přerova ze dne 24.7.2015 bylo mj. uvedeno, že statutární město Přerov již 

od roku 2003 užívá k výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti občanských průkazů, 

cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidence motorových vozidel jednotku č. 555/5 (jiný 

nebytový prostor) v 2. NP budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), která je ve vlastnictví České 

republiky a se kterou je příslušný hospodařit Úřad práce České republiky (pozn. v současné době je s 

jednotkou č. 555/5 příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). 

Vzhledem k tomu, že s ohledem na zvláštní technické požadavky, které jsou na výkon státní správy v 

oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidence motorových vozidel 

kladeny, bylo statutární město Přerov nuceno jednotku č. 555/5 s vynaložením značných finančních 

investic speciálně přizpůsobit, podnikalo statutární město Přerov již od roku 2003 kroky k realizaci 

úplatného převodu jednotky č. 555/5 z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města 

Přerova, s tím, že po nabytí jednotky č. 555/5 do svého vlastnictví by statutární město Přerov obnovilo 

již dříve zahájená jednání s vlastníky zbývajících jednotek v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16) 

ohledně možnosti převodu těchto jednotek do vlastnictví statutárního města Přerova. V žádosti bylo 

dále uvedeno, že důvodem zájmu statutárního města Přerova na nabytí jednotek v budově č.p. 

555 (nám. T.G.Masaryka 16) do jeho vlastnictví je snaha statutárního města Přerova zajistit 

Magistrátu města Přerova vhodné prostory pro vykonávání jeho dalších činností v přenesené 

nebo i samostatné působnosti (tj. snaha statutárního města Přerova přemístit převážnou část 

výkonu správních agend Magistrátu města Přerova do jedné budovy) a v delším časovém 

horizontu rovněž možnost provedení celkové rekonstrukce budovy za účelem revitalizace 

severozápadní strany nám. T.G.Masaryka.  
Následně dne 15.9.2015 pan J*** Z*** statutárnímu městu Přerov sdělil, že není ochoten úplatně 

převést jednotku č. 555/2 do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v místě a čase obvyklou, s 

tím, že o převodu jednotky by uvažoval pouze v případě, že by statutární město Přerov bylo ochotno 

nabídnout za jednotku č. 555/2 cenu tržní (pozn. cena v místě a čase obvyklou je cenou tržní), případně 

pokud by za tuto jednotku nabídlo ke směně jinou nemovitost, jejíž hodnota by odpovídala tržní ceně 

jednotky č. 555/2. 

  

Vzhledem k tomu, že statutární město Přerov na konci roku 2015 upustilo od svého záměru na nabytí 

jednotky č. 555/5 z vlastnictví České republiky, nebyly statutárním městem Přerov činěny ani kroky 

ve věci převodu jednotky č. 555/2 z vlastnictví pana J*** Z***y do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

  

Koordinanční skupina na svém 4. jednání, které se konalo dne 22.2.2019, konstatovala, že statutární 

město Přerov nemá pro nabízení prostory v současné době využití.  

  

Komise pro majetkové záležitosti na svém 3. zasedání, které se konalo dne 6.3.2019, přijala usnesení 

č. UZKMZ/3/3/4/20196, kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod jednotky č. 555/2 a neschválit 

záměr statutárního města Přerova – nájem jednotky č. 555/2.  

  

2. nabídka na úplatný převod jednotek č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/9 a č. 555/10:  

Dne 12.3.2019 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost společnosti PKS s.r.o. o zaslání 

sdělení, zda má statutární město Přerov zájem o další jednání ve věci převodu jednotek v budově na 

nám. T.G.Masaryka 16 z vlastnictví společnosti PKS s.r.o. Společnost PKS s.r.o. v žádosti uvedla, že 

byla v roce 2015 oslovena statutárním městem Přerova ve věci možnosti realizace převodu jednotek v 

budově na nám. T.G.Masaryka 16 z vlastnictví společnosti PKS s.r.o. Vyjádření společnost PKS s.r.o. 

bylo souhlasné, tj. společnost PKS s.r.o. byla ochotna prodat podíl na budově za cenu v místě a čase 

obvyklou, dosud však společnost PKS s.r.o. nedostala žádné vyjádření statutárního města Přerova. 

Stanovisko PKS s.r.o. zůstává stejné, tj. společnost PKS s.r.o. je nadále ochotna prodat jednotky za 

cenu v místě a čase obvyklou. Společnost PKS s.r.o. uvedla, že v poslední době investovala do 

sociálních zařízení i kancelářských prostor, s tím, že v letošním roce bude provedena nová střecha 

včetně zateplení, a dále, že v případě zájmu statutárního města Přerova je možno jednat i o postupném 

splácení kupní ceny za předem stanovených podmínek.  

  



V návaznosti na žádost společnosti PKS s.r.o. uvádíme, že společnost PKS s.r.o. byla požádána 

sdělením statutárního města Přerova ze dne 24.7.2015 o zaslání vyjádření, zda by vzhledem k tomu, že 

se blíží ke zdárnému konci jednání se státem o úplatném převodu jednotky č. 555/5 z vlastnictví České 

republiky do vlastnictví statutárního města Přerova, byla ochotna úplatně převést jednotky č. 555/3, 

555/6, 555/7, 555/9 a 555/10 do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v místě a čase 

obvyklou, jejíž výše by byla stanovena na základě znaleckého posudku, případně za jakých podmínek 

by tak byla ochotna učinit. Žádost statutárního města Přerova byla odůvodněna shodným způsobem 

jako žádost statutárního města Přerova panu J*** Z*** ze dne 24.7.2015 (viz výše).  

Vzhledem k tomu, že statutární město Přerov na konci roku 2015 upustilo od svého záměru na nabytí 

jednotky č. 555/5 z vlastnictví České republiky, nebyly statutárním městem Přerov činěny ani kroky 

ve věci převodu jednotky č. 555/3, 555/6, 555/7, 555/9 a 555/10 z vlastnictví společnosti PKS s.r.o. do 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

3. nabídka na nájem / úplatný převod jednotky č. 555/8: 

  

Dne 12.3.2019 byla statutárnímu městu Přerov doručena nabídka společnosti JANA a.s. na nájem 

nebo úplatný převod jednotky č. 555/8. Společnost JANA a.s. v nabídce uvedla, že provádí postupnou 

rekonstrukci 4. NP budovy na nám. T.G.Masaryka 16 s cílem celé podlaží pronajmout, přičemž 

vzhledem k tomu, že by nejraději pronajala celé podlaží jednomu zájemci, nabízí tyto prostory 

Magistrátu města Přerova. Podle sdělení společnosti JANA a.s. je v současné době provedena 

rekonstrukce celé chodby spojená s komplexní opravou dveří a sociálního zařízení včetně kuchyňky a 

dále čtyř kanceláří, z nichž jsou tři již pronajaty, přičemž společnost JANA a.s. má v úmyslu podle 

zájmu postupně opravit všechny kanceláře. 

  

Společnost JANA a.s. dále uvedla, že vzhledem k tomu, že na osobním jednání, které se konalo dne 

6.3.2019 mezi předsedou společnosti JANA a.s. panem Ing. Pavlem Čadou, náměstkem primátora 

Michalem Záchou a náměstkyní primátora Ing. Hanou Mazochovou, padla i otázka případného 

prodeje 4. NP budovy na nám. T.G.Masaryka 16 se splátkami na 5 let, společnost JANA a.s. 

potvrzuje, že z její strany je takový prodej možný. Jediný problém je dle sdělení společnosti JANA a.s. 

v tom, že budova je zastavena její financující bance, která bude mít zcela jistě v případě prodeje na 

splátky své podmínky, které společnost JANA a.s. nemůže dopředu předjímat. Společnost JANA a.s. 

může na druhé straně potvrdit, že v případě jednorázové platby ve výši, kterou bude banka akceptovat, 

dojde k výmazu zástavního práva a 4. NP bude právně bez omezení k dispozici kupujícímu. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje na to, že jednotka č. 555/8 je v současné době 

zatížena zástavním právem ve prospěch společnosti Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČ 49060724, 

se sídlem Klášterská 126, 377 01 Jindřichův Hradec, k zajištění pohledávky společnosti Waldviertler 

Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, Waidhofen a. d. Thaya, Rakouská republika, ve 

výši 14.000.000,- Kč včetně příslušenství. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb dále upozorňuje na to, že část nebytových prostor v 1.PP 

budovy na nám. T.G.Masaryka 16, které jsou součástí jednotky č. 555/8, o celkové výměře 42,95 m2 

(tj. sklad o výměře 13,62 m2, trezor o výměře 4,66 m2, chodbu o výměře 15,32 m2, místnost pod 

schody o výměře 4,06 m2 a chodbu o výměře 5,29 m2) užívá statutární město Přerov jako nájemce na 

základě nájemní smlouvy, kterou uzavřelo dne 31.1.2013 se společností CAS Moravia, a.s., IČ 

25379674, se sídlem nám. T.G.Masaryka 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, která byla právním 

předchůdcem společnosti JANA a.s., jako pronajímatelem. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 3.580,- Kč/měsíc. Účelem nájmu je 

užívání předmětu nájmu ke skladování dokladů a materiálu v souvislosti s agendou výkonu státní 

správy v přenesené působnosti v oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů 

a evidence motorových vozidel. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb pro úplnost uvádí, že statutární město Přerova svým 

sdělením ze dne ze dne 24.7.2015 požádalo společnost CAS Moravia, a.s., která byla jako právní 



předchůdce společnosti JANA a.s. v tehdejší době vlastníkem jednotky č. 555/8, o zaslání sdělení, zda 

by vzhledem k tomu, že se blíží ke zdárnému konci jednání se státem o úplatném převodu jednotky č. 

555/5 z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova, byla ochotna úplatně 

převést jednotku č. 555/8 do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v místě a čase obvyklou, 

jejíž výše by byla stanovena na základě znaleckého posudku, případně za jakých podmínek by tak byla 

ochotna učinit. Žádost statutárního města Přerova byla odůvodněna shodným způsobem jako žádost 

statutárního města Přerova panu J*** Z*** ze dne 24.7.2015 (viz výše). 

  

Vzhledem k tomu, že společnost CAS Moravia a.s. na dotaz statutárního města Přerova ze dne 

24.7.2015 neodpověděla a s ohledem na skutečnost, že statutární město Přerov na konci roku 2015 

upustilo od svého záměru na nabytí jednotky č. 555/5 z vlastnictví České republiky, nebyly 

statutárním městem Přerov činěny ani kroky ve věci převodu jednotky č. 555/8 z vlastnictví 

společnosti CAS Moravia, a.s. (následně JANA a.s.) do vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Za účelem vytvoření alespoň rámcové představy ohledně výše nákladů, které by mohly být spojeny s 

případným převodem jednotek do vlastnictví statutárního města Přerova, uvádíme, že cena v místě a 

čase obvyklé jednotky č. 555/5, která měla být v roce 2015 převedena z vlastnictví České republiky do 

vlastnictví statutárního města Přerova, byla stanovena znaleckým posudkem č. 799-34/2014, který 

vyhotovil znalec Ing. Aleš Baštinec dne 5.12.2014, ve výši 5.400.000,- Kč. 

  

Na závěr uvádíme, že v současné době probíhají jednání mezi statutárním městem Přerov a Českou 

republikou, zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je v současné 

době příslušný hospodařit s jednotkou č. 555/5, o směně několika nemovitých věcí, na jejímž základě 

by se statutární město Přerov mělo stát vlastníkem mj. jednotky č. 555/5. 

  

Předmětem předlohy je projednání záměru statutárního města Přerova – úplatný převod 

jednotek č. 555/2, č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. 

T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na 

společných částech budovy a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. 

Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám.  

 

 


