
Pořadové číslo:  11/3.3.1. 

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 27.01.2020 

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Pavel Stoklasa, referent 

Název návrhu: 

Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, 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, do vlastnictví statutárního města Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova: 

  

1. jednotky č. 555/1 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 432,13 m2, která se nachází v 

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. 43213/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

43213/361888 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. 555/1, z podílového spoluvlastnictví manželů Ing. L*** a Z*** K***, oba 

bytem *** (k id. ½) a manželů P*** a Ing. J*** M***, oba bytem *** (k id. ½), za kupní 

cenu ve výši 4.700.000,- Kč, 

  

2. 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, z vlastnictví pana J*** Z***, bytem ***, za kupní cenu ve výši 



7.600.000,- Kč,  

  

3. 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, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 110.000,- Kč, 

  

4. jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 16,12 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. 1612/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

1612/361888 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. 555/4, z vlastnictví společnosti Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 

62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, 

  

5. 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, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.770.000,- Kč, 

  

6. 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, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 120.000,- Kč, 

  

7. 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, z vlastnictví společnosti JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 

2824/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč, 

  

8. 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, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.900.000,- Kč, 

  

9. 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, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 3.300.000,- Kč, 

  

vše za podmínky finančního krytí. 

 

2. ukládá Radě města Přerova, aby prostřednictvím odboru správy majetku a komunálních 

služeb MMPr předložila Zastupitelstvu města Přerova ke schválení kupní smlouvy k realizaci 

majetkoprávních převodů dle bodu 1. usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinanční skupina: 

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

Josefa Zdráhaly ze dne 14.1.2019 na úplatný převod / nájem jednotky č. 555/2 ve vlastnictví Josefa 

Zdráhaly, přičemž konstatovala, že statutární město Přerov nemá pro nabízené prostory v současné 

době využití.  

 

Nabídka společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o. ze dne 12.3.2019 na úplatný převod 

jednotek č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/9 a č. 555/10 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 ve 

vlastnictví společnosti JANA a.s. 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 Josefa Zdráhaly ze dne 14.1.2019 na úplatný převod / nájem jednotky č. 555/2 ve 

vlastnictví Josefa Zdráhaly, 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. 

 

Nabídka společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o. ze dne 12.3.2019 na úplatný převod 

jednotek č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/9 a č. 555/10 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 ve 

vlastnictví společnosti JANA a.s. 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 

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 a současně neschválila záměr statutárního města Přerova – nájem jednotek č. 555/2 a č. 

555/8 statutárním městem Přerov. 

 

Rada města Přerova přijala na své 30. schůzi konané dne 16.1.2019 usnesení č. ..., kterým podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Zastupitelstvo města Přerova: 

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 5. zasedání konaném dne 30.4.2019 usnesení č. 

139/5/6/2019, kterým schválilo 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. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Odbor ekonomiky: 

Je na zvážení orgánů města, zda výše uvedený návrh na usnesení schválí, a to s ohledem na výši 

nabídkové ceny ve vztahu k cenám dle znaleckých posudků. V rozpočtu statutárního města na rok 

2020 nejsou k předmětnému účelu aktuálně vyčleněny žádné zdroje. V případě schválení úplatného 

převodu bude nutné využít rezervu rozpočtu vytvořenou v roce 2019. 

 

 

 

 

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 následující jednotky: 

1. jednotka č. 555/1 (jiný nebytový prostor), ve které je provozována restaurace „U Radnice“, o 

celkové výměře 432,13 m2 v 1. PP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 

43213/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 43213/361888 na 

pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/1“), která je v 

podílovém spoluvlastnictví manželů Ing. L*** a Z***y K***, oba bytem *** (k id. ½) a manželů 

P*** a Ing. J*** M***h, oba bytem ***(k id. ½), 

  

2. 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 a p.č. 

193/1, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/2“), která je ve vlastnictví pana J*** Z***, 

bytem ***, 

3. 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 a p.č. 193/1, oba v 

k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/3“), která je ve vlastnictví společnosti Přerovská 

kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov,  

4. jednotka č. 555/4 (jiný nebytový prostor) sloužící jako prodejna o celkové výměře 16,12 m2 v 

1. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 1612/361888 na společných 

částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 1612/361888 na pozemcích p.č. 194 a p.č. 

193/1, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/4“), která je ve vlastnictví společnosti 

Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, 

  

5. jednotka č. 555/5 (jiný nebytový prostor) sloužící jako kancelářské prostory o celkové výměře 

602,02 m2 v 2. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 60202/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 60202/361888 na pozemcích p.č. 

194 a p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/5“), která je ve vlastnictví Česká 

republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dále jako „ÚZSVM“), 

6. 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 a p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/6“), která je ve vlastnictví 

společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 

555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

  

7. 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 a p.č. 

193/1, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/7“), která je ve vlastnictví společnosti 

Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov,  

8. 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 a p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/8“), která je ve 

vlastnictví společnosti JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 2824/2, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, 

  

9. 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 a p.č. 193/1 2, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/9“), která je ve vlastnictví 

společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 

555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

  

10. 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 a p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov (dále jako „jednotka č. 555/10“), která je ve 

vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, se sídlem nám. 

T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.  
Statutárnímu městu Přerov byly v průběhu 1. čtvrtletí roku 2019 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 své 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 již 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 blížilo 

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 ÚZSVM). 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*** do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

  

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 Přerovská kapitálová 

společnost s.r.o. (dále jako „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 Josefu Zdráhalovi 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. P*** Č***, 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 (viz níže), 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 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.  

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, přičemž konstatovala, že 

statutární město Přerov nemá pro nabízené 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.  

  

Nabídka společnosti PKS s.r.o. ze dne 12.3.2019 na úplatný převod jednotek č. 555/3, č. 555/6, č. 

555/7, č. 555/9 a č. 555/10 a nabídka společnosti JANA a.s. ze dne 12.3.2019 na nájem / úplatný 

převod jednotky č. 555/8 nebyly projednávány v koordinanční skupině ani Komisi pro majetkové 

záležitosti. 

  

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

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 a současně neschválila záměr statutárního města Přerova – nájem jednotek č. 555/2 a č. 

555/8 statutárním městem Přerov. 

  

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 5. zasedání konaném dne 30.4.2019 usnesení č. 

139/5/6/2019, kterým schválilo 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. 

  

Následně dne 24.5.2019 se konalo jednání za účasti náměstků primátora Ing. Hanou Mazochovou a 

Michalem Záchou a vlastníků jednotek, na kterém bylo dohodnuto, že statutární město Přerov zajistí 

zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny jednotek v budově č.p. 555, který bude podkladem 

pro další jednání o převodu jednotek do vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Znaleckým posudkem č. 2019/90, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 13.8.2019 na základě 

objednávky odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, byla stanovena cena jednotek v 

místě a čase obvyklá porovnávací metodou takto: 

   

jednotka: cena v místě a čase obvyklá stanovená 

porovnávací metodou: 

č. 555/1 4.300.000,- Kč 

č. 555/2 7.000.000,- Kč 

č. 555/3 100.000,- Kč 

č. 555/4 200.000,- Kč 

č. 555/5  6.900.000,- Kč 

č. 555/6 6.200.000,- Kč 

č. 555/7 110.000,- Kč 

č. 555/8 6.900.000,- Kč 

č. 555/9 6.400.000,- Kč 

č. 555/10 3.050.000,- Kč 

 celkem: 41.160.000,- Kč 

 bez jednotky č. 555/5: 34.260.000,- Kč 

  

V této souvislosti upozorňujeme na to, že v celkové ceně jednotek č. 555/1 až 555/10, stanovené 

porovnávací metodou ve výši 41.160.000,- Kč, je zahrnuta rovněž cena jednotky č. 555/5, která je 

ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro ÚZSVM a která však nemá být na 



rozdíl od jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 

555/10 předmětem úplatného převodu do vlastnictví statutárního města Přerova. V současné 

době totiž probíhají jednání mezi statutárním městem Přerov a ÚZSVM o směně několika 

nemovitých věcí z vlastnictví České republiky za několik nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, na jejímž základě by se statutární město Přerov mělo stát 

vlastníkem mj. jednotky č. 555/5. 

  

Pro úplnost uvádíme, statutární město Přerov v současné době využívá jednotku č. 555/5 

jako nájemce na základě nájemní smlouvy č. UZSVM/OPR/4944/2019-OPRM, kterou uzavřelo 

dne 23.8.2019 s Českou republikou – ÚZSVM jako pronajímatelem. Nájemní smlouva byla 

uzavřena na dobu určitou od 1.9.2019 do doby převodu vlastnictví jednotky č. 555/5, nejdéle 

však do 31.8.2027, a to za nájemné ve výši 1.110.612,- Kč/rok (tj. 92.551,- Kč/měsíc), s tím, že na 

základě nájemní smlouvy je nájemce povinen hradit pronajímateli rovněž zálohu za plnění 

spojená s užíváním jednotky č. 555/5 (zejména dodávky elektrické energie, vody, teplé užitkové 

vody, provoz výtahu a odpad odpadních vod, opravy a údržbu společných prostor a úhradu 

pojištění a daně z nemovitých věcí) ve výši 28.183,- Kč/měsíc. Účelem nájmu je naložení s 

majetkem státu nepotřebným k plnění funkcí státu formou pronájmu jednotky č. 555/5 pro 

nájemcovu činnost k výkonu státní správy a přenesené působnosti v oblasti občanských 

průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidence motorových vozidel. Uzavření 

nájemní smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 21. schůzi konané dne 21.8.2019 

usnesením č. 736/21/7/2019.  
Poté, co byli vlastníci jednotek na jednání, které se konalo dne 16.9.2019, seznámeni s oceněním 

jednotek dle znaleckého posudku č. 2019/90, byla statutárnímu městu Přerov doručena následující 

vyjádření vlastníků jednotek ke znaleckému posudku č. 2019/90: 

Dne 2.10.2019 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno vyjádření společnosti JANA a.s., podle 

kterého nebyla na vypracování znaleckého posudku č. 2019/90 použita výnosová metoda, která by 

nepochybně dospěla k vyšší ceně, než metoda porovnávací, kterou použil znalec. Pokud by znalec 

použil ceny, které hradí statutární město Přerov za nájem 1. patra státu a 2. patra společnosti Přerovská 

kapitálová s.r.o., tak by cena byla výrazně vyšší, s tím, že při použití výnosové metody při zpracování 

znaleckého posudku pro banku bylo 4. patro (pozn. jednotka č. 555/8) oceněno na cenu o cca 75% 

vyšší. Ve sdělení bylo dále uvedeno, že znalec nezohlednil ani aktuálně pronajaté prostory a ani výnos 

z pronájmu mobilních operátorů, které činí ročně 320.000,- Kč. Na závěr společnost JANA a.s. 

opětovně deklarovala zájem odprodat svůj podíl městu, očekává však vstřícný přístup při vyjednávání 

o ceně s ohledem na použitou metodu ocenění. 

  

Dne 11.10.2019 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno vyjádření pana J*** Z***, který neměl k 

posudku č. 2019/90 zásadní připomínky, pouze poukázal na to, že budova má dojednány smlouvy od 

mobilních operátorů do roku 2029 s ročním výnosem 320.000,- Kč a požádal, aby se tato skutečnost a 

možnost splátek výsledné ceny promítla do ceny jeho nemovitosti. 

  

Dodatkem ke znaleckému posudku č. 2019/90, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 

11.11.2019 na základě objednávky odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, byla 

stanovena cena jednotek v místě a čase obvyklá výnosovou metodou takto: 

   

jednotka: cena v místě a čase obvyklá 

stanovená výnosovou metodou 

porovnání výnosové metody 

ve vztahu k porovnávací 

metodě 

č. 555/1 3.058.255,60 Kč - 1.241.744,40 Kč 

č. 555/2 7.239.780,00 Kč + 239.780,00 Kč 

č. 555/3 105.388,90 Kč + 5.388,90 Kč 

č. 555/4 223.622,20 Kč + 23.622,20 Kč 

č. 555/5 7.884.860,00 Kč + 984.860,00 Kč 

č. 555/6 4.945.680,00 Kč - 1.254.320,00 Kč 

č. 555/7 213.140,00 Kč + 113.140,00 Kč 

č. 555/8 6.776.210,00 Kč - 123.790,00 Kč 



č. 555/9 5.936.050,00 Kč - 463.950,00 Kč 

č. 555/10 1.842.170,00 Kč - 1.207.830,00 Kč 

 celkem: 38.225.157,00 Kč - 2.934.843,00 Kč 

 bez jednotky č. 555/5: 

30.340.297,00 Kč 

- 3.919.703,00 Kč 

Pro úplnost upozorňujeme na to, že v celkové ceně jednotek č. 555/1 až 555/10, stanovené 

výnosovou metodou ve výši 38.225.157,- Kč, je zahrnuta rovněž cena jednotky č. 555/5, která je 

ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro ÚZSVM a která nemá být 

předmětem úplatného převodu do vlastnictví statutárního města Přerova (viz výše).  
Poté, co byli vlastníci jednotek na jednání, které se konalo dne 29.11.2019, seznámeni s oceněním 

jednotek dle dodatku ke znaleckému posudku č. 2019/90, byly statutárnímu městu Přerov doručeny 

následující cenové nabídky vlastníků jednotek na odprodej jednotek, které se od cen stanovených 

znaleckým posudkem liší a tyto ceny navyšují: 

  

Dne 5.12.2019 byla statutárnímu městu Přerov doručena cenová nabídka společnosti Přerovská 

kapitálová společnost s.r.o. na odprodej jednotky č. 555/3 za kupní cenu 110.000,- Kč, jednotky č. 

555/6 za kupní cenu 6.770.000,- Kč, jednotky č. 555/7 za kupní cenu 120.000,- Kč, jednotky č. 555/9 

za kupní cenu ve výši 6.900.000,- Kč a jednotky č. 555/10 za kupní cenu 3.300.000,- Kč, ve které bylo 

uvedeno, že nabídková cena je oproti znaleckému posudku navýšena o vliv příjmů od mobilních 

operátorů, který nebyl ve znaleckém posudku zohledněn. 

  

Dne 5.12.2019 byla statutárnímu městu Přerov doručena cenová nabídka manželů K*** a manželů 

M*** na odprodej jednotky č. 555/1 za kupní cenu 4.700.000,- Kč, ve které bylo uvedeno, že 

nabídková cena je oproti znaleckému posudku navýšena o vliv příjmů od mobilních operátorů. 

  

Dne 5.12.2019 byla statutárnímu městu Přerov doručena cenová nabídka společnosti Grymovská 

obchodní společnost s.r.o. na odprodej jednotky č. 555/4 za kupní cenu 220.000,- Kč, ve které bylo 

uvedeno, že nabídková cena je oproti znaleckému posudku navýšena o vliv příjmů od mobilních 

operátorů, který nebyl ve znaleckém posudku zohledněn. V nabídce je dále uvedeno, že i po prodeji 

této jednotky má společnost Grymovská obchodní společnost s.r.o. zájem provozovat v jednotce 

prodejnu (pozn. jedná se o prodejnu tisku), a to na základě nájemní smlouvy. 

  

Dne 6.12.2019 byla statutárnímu městu Přerov doručena cenová nabídka společnosti JANA a.s. na 

odprodej jednotky č. 555/8 za kupní cenu 7.500.000,- Kč. Společnost JANA a.s. v nabídce uvedla, že s 

financující bankou je projednáno zrušení zástavy na jednotce při splacení úvěru ve výši 8,2 mil Kč, s 

tím, že vzhledem k vývoji situace vyplývající z jednání se statutárním městem Přerov a postoji všech 

zúčastněných stran se společnost JANA a.s. dohodla s bankou, že splatí jednorázově bance část úvěru 

a tím vytvoří prostor pro výmaz zástavy i při možném snížení ceny za jednotku. V nabídce je dále 

uvedeno, že společnost JANA a.s. s ohledem na metodu stanovení ceny obvyklé, kterou požil znalec, 

opakovaně namítá, že jednotka č. 555/8 a tím i celá budova při použití výnosové metody přinese 

jednoznačně vyšší cenu, s tím, že pouze s ohledem na výnos z pronájmu mobilních operátorů lze bez 

problémů zvýšit cenu oproti znaleckému posudku o 8,7%, přičemž společnost JANA a.s. nepočítá s 

nájmem za kanceláře a již vůbec ne s nájmem, který platí statutární město Přerov za prostory v 

budově. V zájmu korektnosti a nalezení shody se společnost JANA a.s. rozhodla minimalizovat její 

požadavek na kupní cenu, přičemž vychází ze zvýšení oproti znaleckému posudku o 8,7% je ochotna 

prodat jednotku za 7.500.000,- Kč. Společnost JANA a.s. dále uvedla, že dne 2.12.2019 uhradila 

bance jednorázově částku 700 tis. jako splátku úvěru, na základě čehož banka vystavila potvrzení, že 

uvolní zástavu při uhrazení kupní ceny ve výši 7.500.000,- Kč. 

  

Přílohou nabídky společnosti JANA a.s. byla kopie prohlášení Waldviertler Sparkasse Bank AG ze 

dne 4.12.2019, ve kterém banka uvedla, že po úhradě celé kupní ceny ve výši min. 7.500.000,- Kč na 

vnitřní účet banky, která bude v plné výši použita na částečné splacení úvěru č. 017236-001, vydá do 

10 pracovních dnů prohlášení o vzdání se zástavního práva na jednotce č. 555/8 ve výši 14.000.000,- 

Kč, vzniklého dle zástavní smlouvy č. 017236-001/1 ze dne 1.2.2010 a zapsaného pod sp.zn. V-

396/2010-808. V prohlášení banky je dále uvedeno, že výše uvedená částka musí být připsána na 



shora uvedený účet nejpozději do 28.2.2020, jinak tento příslib pozbývá platnosti. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb v této souvislosti upozorňuje na to, že termín pro úhradu 

kupní ceny, který je uveden v prohlášení Waldviertler Sparkasse Bank AG ze dne 4.12.2019, nelze za 

současného stavu věci splnit a v případě schválení převodu v orgánech obce bude třeba jednat s 

bankou o prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny.  

  

Dne 9.12.2019 byla statutárnímu městu Přerov doručena cenová nabídka pana J*** Z*** na odprodej 

jednotky č. 555/2 za kupní cenu 7.600.000,- Kč. V nabídce je uvedeno, že dle znaleckého posudku č. 

2019/90 byla stanovena cena na 7.000.000,- Kč, v odhadu však není uveden výnos z mobilních 

operátorů ve výši 320.000,- Kč/rok (smlouvy do roku 2029), což je příjem budoucího vlastníka s 

inflační doložkou.  

  

Na základě všech výše uvedených skutečností lze rekapitulovat cenové údaje k jednotkám č. 555/1 až 

555/4 a č. 555/6 až 555/10 následujícím způsobem: 

   

jednotka: vlastník cena stanovená 

v ZP č. 2019/90 

porovnávací 

metodou 

cena stanovená 

v ZP č. 2019/90 

výnosovou 

metodou 

cenová nabídka 

vlastníka 

č. 555/1 Ing. L*** a Z*** 

K*** (k id. ½), 

P***a Ing. J*** 

M*** (k id. ½) 

4.300.000,- Kč 3.058.255,60 Kč 4.700.000,- Kč 

č. 555/2 J*** Z*** 7.000.000,- Kč 7.239.780,- Kč 7.600.000,- Kč 

č. 555/3 Přerovská 

kapitálová 

společnost s.r.o. 

100.000,- Kč 105.388,90 Kč 110.000,- Kč 

č. 555/4 Grymovská 

obchodní 

společnost s.r.o. 

200.000,- Kč 223.622,20 Kč 220.000,- Kč 

č. 555/6 Přerovská 

kapitálová 

společnost s.r.o. 

6.200.000,- Kč 4.945.680,- Kč 6.770.000,- Kč 

č. 555/7 Přerovská 

kapitálová 

společnost s.r.o. 

110.000,- Kč 213.140,- Kč 120.000,- Kč 

č. 555/8 JANA a.s. 6.900.000,- Kč 6.776.210,- Kč 7.500.000,- Kč 

č. 555/9 Přerovská 

kapitálová 

společnost s.r.o. 

6.400.000,- Kč 5.936.050,- Kč 6.900.000,- Kč 

č. 555/10 Přerovská 

kapitálová 
společnost s.r.o. 

3.050.000,- Kč 1.842.170,- Kč 3.300.000,- Kč 

  34.260.000,- Kč 30.340.297,- Kč 37.220.000,- Kč 

Vzhledem k námitkám vlastníků jednotek ke způsobu zpracování znaleckého posudku č. 2019/90 

požádal odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr dne 12.12.2019 znalce Ing. Ctibora Hoška 

o sdělení, zda mu jednotliví vlastníci poskytli podklady pro vypracování znaleckého posudku a zda byl 

znalecký posudek vypracován v souladu s těmito podklady. 

  

Znalec Ing. Ctibor Hošek ve své odpovědi dne 12.12.2019 sdělil, že výnosová hodnota byla stanovena 

na základě jednak skutečných pronájmů u prostor, které jsou pronajaty dle předložených smluv 

(předloženo pouze od pana Ing. Kuči a statutárního města Přerova), jednak z možného pronájmu 

nepronajatých prostor dle nabídek. Dle sdělení znalce mu vlastníci jednotek nepředložili žádnou 

nájemní smlouva s operátory, pouze mu byla sdělena výše nájmu hrazeného operátory, kdy pan Ing. 



Č*** uvedl roční pronájem ve výši 360 tis. Kč/rok, pan Z*** uvedl dle sdělení odboru správy majetku 

a komunálních služeb MMPr částku ve výši 320 tis. Kč/rok a pan Ing. K*** ve výši 48 tis. Kč/měsíc. 

Příjmy od operátorů byly přidány k celkovému nájmu rozpočtem na m2 plochy jednotlivých pater. 

Znalec Ing. Ctibor Hošek dále upozornil na to, že výnosová hodnota, nerovná se cena obvyklá. Je to 

jedna z metod (věcná, porovnávací, výnosová) stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti v daném místě 

a čase, která slouží jako podklad ke svobodnému jednání mezi prodávajícím a kupujícím. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr pro úplnost uvádí, že po prostudování nájemních 

smluv uzavřených mezi Společenstvím vlastníků domu č.p. 555 v Přerově a mobilními operátory (viz 

níže) není schopen potvrdit, zda některá z částek 360 tis. Kč/rok, 320 tis. Kč/rok a 48 tis. Kč/měsíc, 

které byly znalci sděleny vlastníky jednotek jako výše nájemného od operátorů, odpovídá nájemnému, 

které mobilní operátoři v současné době hradí Společenstvím vlastníků domu č.p. 555 v Přerově po 

započítání inflace. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb dále dodává, že přestože po vypracování znaleckého 

posudku č. 2019/90 porovnávací metodou byl na základě požadavku vlastníků jednotek vypracován 

dodatek ke znaleckému posudku výnosovou, byl dodatek znaleckého posudku vlastníky jednotek opět 

rozporován.  

  

K námitce vlastníků, že při zpracování dodatku ke znaleckému posudku č. 2019/90 výnosovou 

metodou nebyly zohledněny příjmy od mobilních operátorů, odbor správy majetku a 

komunálních služeb MMPr uvádí následující skutečnosti:  
Dne 28.3.2012 uzavřely Společenství vlastníků domu č.p. 555 v Přerově, IČ 01527312, se sídlem nám. 

T.G.Masaryka 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako pronajímatel a společnost Vodafone Czech 

Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, jako nájemce nájemní 

smlouvu, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.5.2013, na jejímž základě pronajímatel přenechal nájemci do 

užívání část střechy (střešního pláště) budovy č.p. 555 pro umístění technologických kabinetů a jejich 

příslušenství a pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení. Nájemní smlouva byla 

uzavřena na dobu určitou 8 let, počínaje dnem účinnosti smlouvy, a to za nájemné ve výši 150.000,- 

Kč/rok, které je hrazeno jednotlivým vlastníkům jednotek ve výši odpovídající výši jejich 

spoluvlastnických podílů na společných částí budovy a které může být počínaje rokem 2013 

pronajímatelem jednou ročně navýšeno o roční míru inflace za předcházející kalendářní rok. Podle 

nájemní smlouvy Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu pro výstavbu, provoz, údržbu a úpravy 

zařízení pro přenos signálů sítě elektronických komunikací, zejména veřejné mobilní sítě 

elektronických komunikací a příslušenství takového zařízení, tj. např., generátorové zásuvky a 

přípojky nízkého napětí k umístění a provozování zařízení a k poskytování služeb elektronických 

komunikací v rámci předmětu podnikání nájemce. 

  

Dne 1.6.2016 uzavřely Společenství vlastníků domu č.p. 555 v Přerově, IČ 01527312, se sídlem nám. 

T.G.Masaryka 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako pronajímatel a společnost Česká 

telekomunikační infrastruktura, IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

jako nájemce nájemní smlouvu, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.6.2019, na jejímž základě 

pronajímatel přenechal nájemci do užívání místnost v 6. NP budovy č.p. 555 o velikosti 11,30 m2 pro 

umístění technologie nájemce, část střechy budovy č.p. 555 pro umístění anténních stožárů nájemce a 

prostory v/na budově č.p. 555, které jsou potřebné na kabelová propojení (vedení kabelů). Nájemní 

smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 30.4.2029 s možností automatického prodloužení vždy o 

dalších 5 let, pokud některá ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně nejpozději šest měsíců 

před skončením kteréhokoli z období trvání této smlouvy svůj záměr smlouvu dále neprodloužit, a to 

za nájemné ve výši 150.000,- Kč/rok, které bude počínaje rokem 2025 každoročně automaticky 

navyšováno o roční míru inflace za předcházející kalendářní rok. Účelem nájmu je užívání předmětu 

nájmu k umístění a provozování zařízení (základnové stanice veřejné komunikační sítě, napájecího 

zdroje, klimatizace, anténního stožáru a konstrukce, metalických a optických kabelů a jejich trasy, 

přípojky nízkého napětí) umožňujícího umístění a provozování technologie pro zajištění sítí a 

poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli poskytujícími veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v 



platném znění. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb dále upozorňuje na to, že předmětné jednotky jsou 

zatíženy následujícími nájemními vztahy a zástavním právem:  
Část nebytových prostor v 1. PP budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), které jsou součástí 

jednotky č. 555/1, o celkové výměře 381 m2 (tj. místnosti č. 1 až 27 a místnost č. 29) užívá společnost 

Přerovská Restaurace U radnice s.r.o., IČ 05529140, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, jako nájemce na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřela dne 13.12.2018 se 

manžely Ing. L*** a Z*** K*** a manžely P*** a Ing. J*** M*** jako pronajímateli. Nájemní 

smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2022 s možností automatického prodloužení vždy o 

dalších 2 roky, pokud některá ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně nejpozději tři měsíce 

před skončením aktuálně platné doby nájmu, že na prodloužení platnosti nájemní smlouvy již nemá 

další zájem, za nájemné ve výši 40.000,- Kč/měsíc, které zahrnuje vlastní nájemné ve výši 32.000,- Kč 

a paušál za vytápění, vodné, stočné a komunální odpad ve výši 8.000,- Kč. Účelem nájmu je užívání 

předmětu nájmu k provozování činnosti v souladu s živnostenským oprávněním nájemce platným ke 

dni uzavření smlouvy, kterým je především „hostinská činnost“. 

  

Část nebytových prostor v 3. NP budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), které jsou součástí 

jednotky č. 555/6, o celkové výměře 24 m2 (tj. kanceláře o výměře 16 m2 a 8 m2) užívá společnost 

MORAVA INSURANCE s.r.o., IČ 25325159, se sídlem Dr. Skaláka 1451/11, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, jako nájemce na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřela dne 28.6.2017 se společností PKS, 

s.r.o. jako pronajímatelem. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři 

měsíce, za nájemné ve výši 6.610,- Kč/měsíc navýšených o DPH v platné sazbě daně, které může 

pronajímatelem jednou ročně navýšeno o roční míru inflace za předcházející kalendářní rok. Nájemné 

zahrnuje i služby spojené s nájmem. Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu k provozování činností 

v souladu s živnostenským oprávněním nájemce platným ke dni uzavření smlouvy. 

  

Část nebytových prostor v 3. NP budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), které jsou součástí 

jednotky č. 555/6, o celkové výměře 16 m2 (tj. kancelář č. 208 o výměře 16 m2) užívá společnost 

LANDEA corp. s.r.o., IČ 28647726, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, jako nájemce na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřela dne 12.1.2011, ve znění dodatku č. 

1 ze dne 29.8.2011, se společností PKS, s.r.o. jako pronajímatelem. Nájemní smlouva byla uzavřena 

na dobu neurčitou s výpovědní dobou dva měsíce, za nájemné ve výši 2.800,- Kč/měsíc navýšených 

o DPH v platné sazbě daně. Součástí nájemní smlouvy je závazek nájemce hradit pronajímateli 

paušály na vodné a stočné ve výši 50,- Kč/měsíc a úklid, elektrickou energii, otápění a strážní službu 

ve výši 750,- Kč/měsíc, navýšených o DPH v platné sazbě daně. Účelem nájmu je užívání předmětu 

nájmu k provozování podnikatelských aktivit nájemce. 

  

Část nebytových prostor v 3. NP budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), které jsou součástí 

jednotky č. 555/6, o celkové výměře 16 m2 (tj. kancelář o výměře 16 m2) užívá společnost Com. 

EUROSS s.r.o., IČ 03439607, se sídlem Lidická 1005/3b, Veveří, 602 00 Brno, jako nájemce na 

základě nájemní smlouvy, kterou uzavřela dne 1.8.2016 se společností PKS, s.r.o. jako 

pronajímatelem. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a 

jeden měsíc v návaznosti na konkrétní podmínky nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 3.300,- 

Kč/měsíc navýšených o DPH v platné sazbě daně, které může pronajímatelem jednou ročně 

navýšeno o roční míru inflace za předcházející kalendářní rok. Nájemné zahrnuje i služby spojené s 

nájmem. Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu k provozování činností v souladu s živnostenským 

oprávněním nájemce platným ke dni uzavření smlouvy.  

Část nebytových prostor v 3. NP budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), které jsou součástí 

jednotky č. 555/6, o celkové výměře 161,65 m2 (tj. místnost č. 202 - kancelář o výměře 16,50 m2, 

místnost č. 203 - kancelář o výměře 16,33 m2, místnost č. 204 – kancelář o výměře 16,38 m2, místnost 

č. 205 – kancelář o výměře 15,94 m2, místnost č. 206 – kancelář o výměře 16,50 m2, místnost č. 214 – 

kancelář o výměře 16 m2, místnost č. 215 – kancelář o výměře 16 m2, místnost č. 216 – kancelář o 



výměře 16 m2, místnost č. 217 – kancelář o výměře 16 m2 a místnost č. 218 – kancelář o výměře 16 

m2) užívá statutární město Přerov jako nájemce na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřelo se 

společností Přerovská kapitálová společnost s.r.o. jako pronajímatelem dne 12.4.2010, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 28.6.2011. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s dvouměsíční 

výpovědní dobou, za nájemné ve výši 364.296,- Kč/rok (tj. 30.358,- Kč/měsíc). Součástí nájemní 

smlouvy je závazek nájemce hradit pronajímateli paušální úhradu za vodné a stočné ve výši 7.200,- 

Kč/rok bez DPH (tj. 600,- Kč/měsíc bez DPH) a paušální úhradu za ostatní služby a energie spojené s 

nájmem ve výši 147.696,- Kč/rok bez DPH (tj. 12.308,- Kč/měsíc bez DPH). Účelem nájmu je využití 

předmětu nájmu jako kanceláří pro oddělení kontroly odboru vnitřní správy a pro oddělení dopravně 

správních agend odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu. 

  

Část nebytových prostor v 1. PP budovy č.p. 555 (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 42.960,- Kč/rok (tj. 3.580,- Kč/měsíc). Součástí nájemní smlouvy je závazek nájemce hradit 

pronajímateli paušální úhradu za odběr elektřiny a provoz výtahu ve výši 1.000,- Kč/měsíc, ke které je 

připočtena DPH v platné sazbě daně. 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. 

  

Části nebytových prostor ve 4. NP budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), které jsou součástí 

jednotky č. 555/8, užívají dle sdělení společnosti JANA a.s. Oblastní charita Přerov a společnost 

Gergonne. Vzhledem k tomu, že ke dni vyhotovení této předlohy nebyly odboru správy majetku a 

komunálních služeb MMPr doručeny ze strany společnosti JANA a.s. kopie nájemních smluv 

uzavřené s Oblastní charitou Přerov a společností Gergonne, neobsahuje předloha podrobnosti o těchto 

nájemních vztazích zatěžujících jednotku č. 555/8.  

  

Jednotka č. 555/8 je 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.  
Roh střechy budovy a část střešní nástavby budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), které jsou dle 

společnosti PKS s.r.o. součástí jednotky č. 555/10 v 6. NP budovy č.p. 555, užívá statutární město 

Přerov jako nájemce na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřelo dne 25.3.1998, ve znění dodatku č. 

1 ze dne 3.3.2008, se společností PKS, s.r.o. jako pronajímatelem. Nájemní smlouva byla uzavřena na 

dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za nájemné ve výši 17.170,- Kč/rok, které je 

každoročně navyšováno o roční míru inflace. Nájemné zahrnuje i služby spojené s nájmem. Účelem 

nájmu je umístění nosné konzoly kamery na roh střechy budovy a dvou stožárů pro uchycení 

parabolických antén a pro osazení skříně pro přenosové zařízení na střešní nástavbě. 

  

Na závěr uvádíme, že dne 16.1.2020 přijala Rada města Přerova přijala na své 30. schůzi usnesení č. 

1079/30/7/2020, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém 

znění.  

Předmětem předlohy je projednání úplatného převodu jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 

555/4, 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 

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, do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 


