
Pořadové číslo:  12/3.1.3. 

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 16.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

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 nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města  Přerov – objektu jiná stavba č.p. 666, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitostí – objektu jiná stavba č.p. 

666, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 

1871 zast. pl. a nádvoří o výměře 130 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina žádost projednala na svém jednání dne 13.3.2020  a nedoporučila převod 

nemovitostí, doporučila ponechat stávající stav – nájemní vztah. Převodem by došlo k narušení 

uceleného areálu městského hřbitova. V případě převodu by bylo nutné řešit přístup k budově, který je 

v současné době přes areál hřbitova.  

  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Z časových důvodů komise žádost neprojednávala.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.4.2020 podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný 

převod nemovitostí uvedených v návrhu na usnesení z vlastnictví StMPr.  

 

Technické služby města Přerova 



TSMPr pro provoz správy Městského hřbitova budovu nepotřebují. Je na zvážení města, zda má zájem 

nemovitosti vyčlenit z areálu hřbitova.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nedoporučuje schválit záměr z důvodu zachování jednoho vlastníka celého 

areálu Městského hřbitova, a to StMPr.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Objekt jiná stavba č.p. 666, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1871 

a pozemek p.č. 1871 zast. pl. a nádvoří o výměře 130 m2 vše v k.ú. Přerov je ve vlastnictví 

statutárního města Přerov a je situován v uzavřeném areálu Městského hřbitova. Je to bývalý sklad 

rakví. Přístup do objektu je přes uzamykatelnou bránu bočního vstupu do hřbitova z ul. U Hřbitova 

nebo hlavní bránou z ul. 9. května.  

  

V současné době jsou prostory v předmětném objektu o výměře 103 m2 užívány na základě nájemní 

smlouvy ze dne 30.7.2008 panem Františkem Steiningerem, místem podnikání Přerov I-Město, ul. 9. 

května 816/33, IČ 12105252 za účelem využití pro zpracování kamene, výroby cementového zboží a 

umělého kamene (kamenická dílna). Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 

Výše nájemného činí 103.002,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok. 

  

Ke dni 12.3.2020 nemá nájemce vůči StMPr žádné dluhy.  

  

Dle vnitřního předpisu č. 12/2017 činí nájemné z prostoru sloužícího podnikání 1.000,-Kč/m2/rok u 

hlavních místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností.  

  

O úplatný převod objektu jiná stavba č.p. 666, příslušného k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 zast. pl. a nádvoří o výměře 130 m2 vše v k.ú. 

Přerov požádal nájemce prostor objektu, pan František Steininger.  

  

Ve své žádosti uvedl, že nájemcem bývalého skladu rakví je od roku 1994 a od roku 2008 má 

uzavřenou smlouvu se StMPr. V této budově poskytuje služby obyvatelům města, pohřební službě a 

správě hřbitova dle jejich požadavků, převoz a uskladnění rozebíraných prvků hrobů bezplatně. 

Veškeré opravy a údržbu po dobu nájemního vztahu si hradil nad rámec sjednané smlouvy sám, StMPr 

se na nich nepodílelo. Jednalo se např. o fasády vnitřní i vnější, elektroinstalace, okapy, opravy střechy 

a zbudování betonové podlahy.  

  

Vzhledem k tomu, že objekt vyžaduje nutné finančně náročné investice do jeho oprav – např. střecha, 

okna, vrata, požádal pan Steininger o převod do svého vlastnictví.  

  

Projednáním dispozice je řešeno neschválení záměru StMPr – úplatného převodu nemovitostí 

bývalého skladu rakví situovaného v areálu Městského hřbitova.  

 

 


