
Pořadové číslo:  5/6.2.5. 

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 17.04.2019 

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: 

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

4293/45, jehož součástí je budova jiná stavba č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-

Město v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4293/45 zast. pl. a nádvoří o výměře 184 m2, jehož součástí 

je budova jiná stavba č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví J*** M*** za kupní cenu ve výši 1.333.690,-Kč 

(cena v místě a čase obvyklá). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 4.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 46 z vlastnictví StMPr dle návrhu na usnesení.  

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 3.1.2019 usnesením č. 154/6/7/2019 schválila záměr StMPr - 

úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 46 z vlastnictví StMPr.  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 8.1. do 23.1.2019. 

 

Odbor správy majetku 

Oddělení bytové správy souhlasí s prodejem nemovitostí Velká Dlážka 46.  Objekty Velká Dlážka 46 

a Velká Dlážka 48 mají společnou střechu. V sousední nemovitosti Velká Dlážka 48 je teplovodní 

přípojka i pro objekt Velká Dlážka 46.  Vzhledem k tomu, že nebylo možné vyhovět v rozúčtování 

nákladů vlastníkovi sousední nemovitosti i současnému nájemci prostoru Velká Dlážka 46 a také 

legislativě, došlo k pozastavení vytápění prostorů prostřednictvím společnosti Teplo Přerov a nouzově 



je řešeno vytápění  jiným způsobem. V budoucnu se předpokládá opětovné vytápění Teplem Přerov. 

Prostor vyžaduje celkovou rekonstrukci, na kterou aktuálně v rozpočtu města nejsou finanční 

prostředky. Z tohoto důvodu doporučuje odbor správy majetku prodej nemovitostí Velká Dlážka 46.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Nemovitosti - pozemek p.č. 4293/45 zast.pl. a nádvoří o výměře 184 m2, jehož součástí je budova jiná 

stavba č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) jsou ve 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

  

V budově Velká Dlážka 46 se nachází dva prostory sloužící podnikání.  

  

Prostor sloužící podnikání v budově Velká Dlážka 46 o celkové výměře 25,97 m2 byl užíván jako 

prodejna PNS a sazka. V současné době je volný, neužívaný. Na nájem tohoto prostoru bylo 

vyhlašováno výběrové řízení, ale nikdo o jeho užívání neprojevil zájem.  

  

Prostor sloužící podnikání v budově Velká Dlážka 46 o celkové výměře 129,06 m2 užívá na základě 

nájemní smlouvy ze dne 21.3.2014, ve znění dodatků č. 1 ze dne 22.5.2015, č. 2 ze dne 23.12.2015, č. 

3 ze dne 21.12.2016 a č. 4 ze dne 27.3.2017 společnost VELUTOX s.r.o., se sídlem Přerov X-

Popovice, Hanácká 70/28, IČ 02479575. Účelem nájmu je využití prostoru k provozování rychlého 

občerstvení a prodeje keramiky. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Výše nájemného činí 123.422,- Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,- Kč/m2/rok za hlavní místnost a 800,- 

Kč/m2/rok za vedlejší místnosti (dle vnitřního předpisu č. 12/2017). Náklady na spotřebované energie 

jsou hrazeny samostatně.  

  

Na odbor správy majetku se obrátil se žádostí o převod nemovitostí Velká Dlážka 46 do svého 

vlastnictví pan J*** M***. Ve své žádosti uvedl, že má záměr revitalizovat obě dvě budovy Velká 

Dlážka 46 a Velká Dlážka 48. Tyto budovy mají společnou střechu. Stávajícího nájemce, společnost 

VELUTOX s.r.o. hodlá v nájemním vztahu v prostoru ponechat.  

  

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že pan M*** v červnu 2018 odkoupil od StMPr sousední 

nemovitosti Velká Dlážka 48, ve kterých provozuje prodejnu drogerie, barev a laků, ostatní prostory 

jsou volné, neužívané.  

  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem činí cena v 

místě a čase obvyklá nemovitostí 1.333.690,-Kč.  

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činí 10.784,-Kč a budou uhrazeny kupujícím.  

  

Kupující převezme nájemní vztah se společností VELUTOX s.r.o. 

  

Nájemce prostoru sloužícího podnikání, jednatel společnosti VELUTOX s.r.o., byl osloven s nabídkou 

na odkoupení nemovitostí Velká Dlážka 46 do svého vlastnictví a MAJ sdělil, že o odkup nemovitostí 

nemá zájem.  

  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod nemovitostí Velká Dlážka 46 z vlastnictví 

StMPr do vlastnictví sousedního vlastníka nemovitostí Velká Dlážka 48.  

 

 


