
Pořadové číslo:  12/3.1.7. 

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 17.04.2020 

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 dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 bere na vědomí plán činností k zajištění financování obnovy stávajícího majetku obce: 

  

a) realizaci prodeje zbytného majetku  

b) založení rezervního účtu účelově vázaného na obnovu stávajícího majetku obce a ukládá 

náměstkovi primátora Michalu Záchovi a náměstkyni primátora Ing. Haně Mazochové 

zpracovat pravidla financování i čerpání finančních prostředků z tohoto účtu. 

 

2 schvaluje záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí: 

  

a) pozemek p.č. st. 728, jehož součástí je stavba č.p. 50 příslušná k části obce Přerov II-

Předmostí , pozemek p.č. st. 726, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov II-Předmostí a pozemek p.č. st. 725, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části 

obce Přerov II-Předmostí, vše k.ú. Předmostí - Pod Skalkou 11 – bývalá základní škola v 

Předmostí,, 

  

b) pozemek p.č. 155, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 84 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Bratrská 2 – bývalá „Okresní vojenská správa“ (Blažkův dům), 

  

c) pozemek p.č. 179, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 83 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - nám.T. G. M. 4 - prodejna květin, 

  

d) pozemek p.č. 180, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 47 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - nám.T. G. M. 5 – prodejna sportovních potřeb, 

  

e) pozemek p.č. 177, v k.ú.Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 82 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - nám. T. G. M. 3 – dříve využíván „svazem myslivců“, 



 f) část pozemku p.č. 137, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 150 příslušná k části 

obce Přerov I-Město nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení, 

  

g) pozemky p.č. 203 a p.č.416 , v k.ú. Žeravice , jejíž součástí je stavba č.p. 184 příslušná k 

části obce Přerov I-Žeravice - dříve využíván „školka Žeravice“, 

  

h)části pozemku p.č.1981/16, v k.ú. Přerov o výměře cca 350 m2 jehož součástí je stavba č.p. 

829 příslušná k části obce Přerov I-Město , - Jasínkova 4 – bývalá školka 

  

ch) pozemku p.č. 5198/8, vše k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 2621 příslušná k části 

obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 5198/57 o výměře 1475 m2 – Žižkova 12, - DDM Atlas 

a Bios 

  

i) pozemek p.č. 1170, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Veřejné WC nám. Svobody – rychlé občerstvení 

  

j) pozemek p.č. 217, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1746 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Jateční 22 – prodejna vodo-topo 

  

k) pozemek p.č. 221, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 882 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Jateční 26 – restaurace 

  

l) pozemek p.č. 3348, vše k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 904 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - U Bečvy 1 – „bývalé sídlo ČČK“ a pozemek p.č. 3349/1 o výměře 1263 m2. 

  

m) pozemek p.č. 239, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Trafostanice Na Marku 

  

n) pozemky p.č. st.725,st.726, st.728 v k.ú. Předmostí, jehož součástí je stavba č.p. 50 

příslušná k části obce Přerov II-Předmostí - Pod Sklakou 11 – Bývalá Školka  

  

o) pozemek p.č. 445/1, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1721 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - B. Němcové 10 – bývalá jídelna 

  

p) pozemek p.č. 4815, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Laguna – budova správce skateparku 

  

q) pozemek p.č. 28, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1381 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Palackého 25 – budova VŠLG 

  

r) nemovitých věci dle přílohy č.1 lokalizované mimo město Přerov a jeho místní části. 

 

3 schvaluje záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí: 

a) bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2308/203682 vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

b) bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5220/203682 vlastnictví statutárního města Přerova. 

  



c) bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Nám.Svobody 4) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2139 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

d) bytové jednotky č. 1084/1 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5610/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

e) bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2715/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina doporučila převod nemovitostí dle bodu 2 návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova dne 8.4.2020 na své 35.schůzi doporučila schválit Zastupitelstvu města Přerova  a 

vzít na vědomí usnesení v navrhovaném znění. 

 

Důvodová zpráva: 

S ohledem na dlouhodobě neudržitelný stav a dlouhodobé podfinancování stávajícího majetku 

statutárního města Přerova je nutné nově nastavit systém financování tohoto majetku tak, aby nadále 

nedocházelo k jeho znehodnocování a v rámci střednědobého plánu docházelo k jeho obnově. V 

současné době je správcem majetku statutárního města Přerova Odbor správy majetku a komunálních 

věcí, Odbor vnitřní správy a Odbor sociálních věcí a školství. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb s ohledem na zpracovanou analýzu financování 

stávajícího majetku ve své gesci navrhuje výše uvedené kroky k zajištění a plánování oprav ve 

střednědobém plánu a to s ohledem na dostupné finanční prostředky.  

  

V roce 2016 byla odborem MAJ zpracována analýza majetku statutárního města Přerova. Ta dělila 

nemovitosti do kategorií : nutný majetek, potřebný majetek a nepotřebný majetek. Nepotřebný majetek 

byl již z větší části převeden z vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Budovy určené pro úplatný převod stanovené jako nepotřebný majetek  

  

Bývalá úřadovna Henčlov - převedena 

Bývalá ZŠ Předmostí – Pod skalkou 11 - v návrhu usnesení 

Boženy Němcové 10 – v návrhu usnesení 

5- řadových garáží, Dvořákova – v převodu 

5 garáží Škodova ulice – v převodu 

Domov Alfréda Skeneho Pavlovice - převeden 

Restaurace Laguna – Bednaříková – ponechat 

Ubytovna Chemik – k demolici 



Bývalá ÚVS – Blažkův dům – v návrhu usnesení 

TGM 3 – v návrhu usnesení 

TGM 4 – v návrhu usnesení 

TGM 5 – v návrhu usnesení 

TGM 8 – v návrhu usnesení 

Chemoprojekt – Trávník 30 – v převodu 

Čechova 43 – v převodu 

Jasínkova 17 – archiv magistrátu 

Bytový dům Hranická 83 – k realizaci MAMUTOVA 

Chata Dluhonice - převedeno 

Skládka odpadu Žeravice – Třídírna, Vrátnice a Garáže - převedeno 

  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje převést zbylý majetek z vlastnictví statutárního 

města Přerova a snížit tak náklady na údržbu tohoto majetku. (BOD 2 této předlohy) Dále navrhuje 

převést nemovitosti mimo správní obvod obce.(BOD 2 odst. q) Jedná se především o pozemky, které 

MAJ navrhuje nabídnout příslušným obcím k převodu a v případě nezájmu komerčně převést třetím 

osobám. Dalším zbytným majetkem jsou byty ve vlastnictví statutárního města Přerova, které jsou 

určeny k rekonstrukci a nejsou v současném stavu užívány. (BOD 3 této předlohy). V dalším období 

navrhuje MAJ odprodej bytových jednotek v domech kde již většina bytů byla již převedena do 

soukromého vlastnictví a dále pak byty v půdních vestavbách. U těchto půdních vestaveb je vázaná 

doba z důvodu poskytnutí úvěru do konce r.2020.  

 

 


