
Na základě analýzy stávajícího majetku a jeho stavu je nutné pro následující období zajistit 

dostatečné financování správy stávajícího majetku statutárního města Přerova tak, aby byly 

naplněny zákonné podmínky „správného hospodáře“. Uvedené se týká jak nemovitého tak 

movitého majetku. U nemovitého jsou to bytové domy, nebytové prostory, mosty, pozemky 

atd. u movitého jsou to např. veřejné osvětlení, dopravní značení, atd. Níže předkládáme 

návrh řešení financování stávajícího majetku v několika krocích. 

Krok 1 – Struktura stávajícího majetku obce a finanční potřeby na jeho 
udržení 

Obce disponují díky úspěšnému čerpání EU dotací v předchozích letech velkým objemem 

majetku, který se však může stát zátěží, kterou některé obce nebudou schopny v budoucnosti 

financovat. 

Důvody jsou následující: 

a. Nárůst provozních výdajů rozpočtu na opravy a údržba majetku.  

Ke stanovení potřebných finančních prostředků na údržbu a opravy majetku má 

napomoci znalost stupně opotřebení majetku, vyjádřeného formou ročních odpisů 

podle odpisových skupin. Tyto informace je možno získat z účetní rozvahy, která je 

povinnou součástí účetní závěrky obce. 

b. Nárůst kapitálových výdajů v případě nutných rekonstrukcí a modernizací dlouhodobě 

neudržovaného majetku (např. veřejného osvětlení). 

c. Nárůst výdajů rozpočtu obce na krytí provozních ztrát generovaných při užívání 

majetku. 

Všechny uvedené nárůsty výdajové stránky rozpočtu by si měla obec zmapovat a porovnat 

s trendem využívání majetku obyvatelstvem obce. 

Krok 2 – Plán obnovy majetku a konsolidace majetku obce 

Pokud si tedy obec stanoví potřebný objem prostředků, jak je uvedeno v bodě 1, a zjistí, že na 

nové rozvojové investice nedokáže generovat volné zdroje, měla by si provést analýzu možné 

redukce obecního majetku s cílem zamezit neúnosnému nárůstu výdajů spojených se 

spravováním a provozováním majetku v dalších letech. 

Základem pro tzv. konsolidaci majetku obce by se měl stát plán obnovy majetku, který by měl 

být zpracován ve střednědobém horizontu a měl by umožnit roztřídění majetku do 

4 základních kategorií z pohledu výdajů nebo naopak možných příjmů či úspor rozpočtu. 

 Výdaje na běžnou údržbu a opravy spravovaného majetku v jednotlivých letech. 

 Nezbytné rekonstrukce dlouhodobě podinvestovaného majetku a modernizace majetku 

(veřejné osvětlení, kanalizace, intenzifikace čističek odpadních vod apod.) 

 Prodej zbytného majetku. Jedná se o prodej majetku, který obec nezbytně nepotřebuje a na 

jeho efektivní spravování nemá dostatečné administrativní ani manažerské kapacity (např. 

privatizace bytového fondu). 

 Pronájem majetku generujícího ztráty (často se jedná o majetek, který poskytuje služby 

komerčního rázu – parkovací domy, Aquaparky apod.) 



Z takto zpracovaného plánu obnovy by pak měl vzejít střednědobý plán konsolidace majetku, 

který bude obsahovat konkrétní opatření a kroky směřující k redukci majetku a změně jeho 

struktury směrem k efektivnímu provozování a spravování majetku. 

Krok 3 – Plánování nových investic a zadluženost obecních rozpočtů 

Teprve po prověření struktury již existujícího majetku obce a přijetí popsaných konkrétních 

opatření ke konsolidaci resp. rozumné redukci tohoto majetku je možné zodpovědně definovat 

investiční priority pro další období. 

S ohledem na výše uvedené a 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.  

 

Ad1) V roce 2016 byla 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. 

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

statutárního města Přerova a snížit tak náklady na údržbu tohoto majetku . Dále navrhuje 

převést nemovitosti mimo správní obvod obce. Jedná se o cca 55 pozemků. Jedná se 

především o pozemky, které MAJ navrhuje nabídnout příslušným obcím k převodu a 

v případě nezájmu komerčně převést třetím osobám.  

 

U bytů dělíme obecní byty do 4 kategorii. Byty sociální, byty dostupné, byty zvláštního určení 

a ostatní byty. Byty vhodné k prodeji jsou byty z poslední skupiny OSTATNÍ kdy MAJ – BS 

navrhuje k převodu uvolněné byty z této skupiny s nutnými opravami v počtu cca 4. 

 

Ad2) Je nutné stanovit rozsah finančních prostředků a zdroje ze kterých bude obnova majetku 

financována. Jedním ze zdrojů navrhuje MAJ 100 % čistých příjmů z radarového měření. 

 

Ad3) a ad4) Základem pro tzv. konsolidaci majetku obce by se měl stát plán obnovy majetku, 

který by měl být zpracován ve střednědobém horizontu a měl by umožnit roztřídění majetku 

do základních kategorií z pohledu výdajů nebo naopak možných příjmů či úspor rozpočtu a 

z pohledu nutnosti oprav. Z výsledného bodového hodnocení vzejde stanovení priorit oprav.tj. 

plán obnovy oprav 

Ad5) Tak , aby plán oprav měl po celou dobu udržitelnosti zajištěny finanční prostředky na 

realizaci opatření navrhuje MAJ zřídit Fond obnovy majetku města. Statut fondu bude 

specifikovat zdroje financování a způsob čerpání finančních prostředků na obnovu stávajícího 

majetku.  

Analýza z r. 2016 stanovila jako zbytný majetek : 



Budovy určené pro úplatný převod stanovené jako nepotřebný majetek  

 

       Bývalá úřadovna Henčlov - převedena 

       Bývalá ZŠ Předmostí – Pod skalkou 11 – stále v majetku 

       Boženy Němcové 10 – stále v majetku 

       5- řadových garáží, Dvořákova – v převodu 

       5 garáží Škodova ulice – v převodu 

       Domov Alfréda Skeneho Pavlovice - převeden 

       Restaurace Laguna – Bednaříková – v převodu 

       Ubytovna  Chemik – k demolici 

       Bývalá ÚVS – Blažkův dům – stále v majetku 

       TGM 3 – stále v majetku 

       TGM 4 – stále v majetku 

       TGM 5 – stále v majetku 

       TGM 8 – stále v majetku 

       Chemoprojekt – Trávník 30 – v převodu 

       Čechova 43 – v převodu 

       Jasínkova 17 – k realizaci archívu 

       Bytový dům Hranická 83 – k realizaci MAMUTOVA 

       Chata Dluhonice - převedeno 

       Skládka odpadu Žeravice – Třídírna, Vrátnice a Garáže - převedeno 

 

S ohledem na výše uvedené doporučuje MAJ převod doposud nepřevedeného majetku 

stanoveného jako zbytný majetek a dále navrhuje jako zbytný majetek označit další 

nemovitosti viz níže: 

 

 

Žeravice Pod lesem 48 

 

č.pop. 184, pozemek p.č. 198, 203, 416 

Rok výstavby 1950. 

Objekt – nutná celková rekonstrukce nebo řešit další využití ( prodej převod ). 

 

Nutné opravy a investice                                                                       odhadované náklady 

-                                                                                                             - 

Další potřebné opravy 

-                                                                                                              - 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- výměna části oplocení (2010) 

- oprava vodovodu vč. vodárny  (2013) 

 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 

Uživatelé Markus M o.s., pan Jan Vojtek – smlouva o výpůjčce, hnutí Brontosaurus 

Delfín – nájemní smlouva. 



 

 



Jasínkova 4 

 

č. pop. 829, pozemek p.č. 1981/16, 38, 39 

Rok výstavby 1965. 

V současné době je objekt rozdělen na tři části - každá samostatně pronajata. 

 

Nutné opravy a investice                                                              odhadované náklady 

- výměna  oken a vstupních dveří                                                      500.000,- 

- oprava  fasády                                                                                  300.000,- 

                                                                                                                     800.000,- 

Další potřebné opravy 

- výměna střešní krytiny                                                                     250.000,- 

                                                                                                                      250.000,- 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

       -                                                              

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 

 

Uživatelé paní Ivona Krcánková, paní Pavla Nelešovská a pan Filip Horák – nájemní 

smlouvy.   

 

 
 

 



DDM Atlas a Bios, Žižkova 12 

 

č.pop. 2621, pozemek p.č. 5198/8, 5198/57 

Rok výstavby 1958. 

 

Nutné opravy a investice                                                                      odhadované náklady 

- dokončit výměnu  oken                                                                            200.000,- 

 

Další potřebné opravy 

- výměna elektroinstalace                                                                            150.000,- 

- výměna vodoinstalace                                                            80.000,- 

                                                                                                                               230.000,- 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- nová dlažba v ker. dílně (2010) 

- úprava kanalizace (2011) 

- oprava přístřešku, oprava podlahy chodba (2013) 

- částečná výměna oken (2015) 

 

Zhodnocení současného stavu:  dobrý (dokončit výměnu oken) 

 

Uživatel SVČ ATLAS  a BIOS Přerov – nájemní smlouva. 

 

 
 



Veřejné WC nám.Svobody, Čechova 

 

bez č.pop., pozemek p.č. 1170, 1169 

Rok výstavby 1970.  

 

Nutné opravy a investice                                                                      odhadované náklady 

- výměna okapů a svodů                                                                               70.000,-                                       

                                                                                                                                70.000,- 

Další potřebné opravy 

-                                                                                                                         - 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

-  

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 

 

Uživatel pan Pavel Hrnčíř – nájemní smlouva. 

 

 
 



Jateční 22 

 

č.pop. 1746 

rok výstavby 1912 

počet nebytových jednotek 1 

 

Nutné opravy a investice                                                                 odhadované náklady 

- výměna výloh, oken a vstupních dveří                                               370.000,- 

- oprava uliční fasády                                                                              60.000,- 

- oprava sklepů                                                                                        30.000,-                                        

                                                                                                                        460.000,- 

Další potřebné opravy 

- výměna střešní krytiny a ošetření krovu                                             250.000,- 

- výměna elektroinstalace                                                                      150.000,- 

- výměna vodoinstalace                                           50.000,- 

                                                                                                                         450.000,- 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- výměna plynového kotle (2010) 

- výměna části PVC (2010) 

- výměna ležaté kanalizace (2007) 

 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 

Uživatel paní Hana Blaťáková prodejna – nájemní smlouva. 

 

 
 



Jateční 26 

 

č.pop. 882 

rok výstavby 1879 

počet nebytových jednotek 2 

 

Nutné opravy a investice                                                                     odhadované náklady 

- výměna oken a vstupních dveří do domu                                                450.000,- 

- úpravy, opravy topení v 1. NP                                              40.000,- 

- oprava stropu půdy                                      50.000,- 

- úprava krovu (nutná odborná prohlídka)                                                 500.000,- 

                                                                                                                          1.040.000,- 

Další potřebné opravy a investice 

- výměna elektroinstalace                                                                           250.000,- 

- výměna vodoinstalace                                                                                60.000,- 

                                                                                                                             310.000,- 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

Provedené opravy a investice  

- výměna plynového kotle a vložkování komínu (2012) 

 

Zhodnocení současného stavu: špatný. 

 

Uživatel paní Libuše Poštolková restaurace – nájemní smlouva. 

 

 
 



 

 

U Bečvy 1 – ČČK 

 

Č.pop. 904, pozemek p.č. 3348, 3349/1 

Rok výstavby 1948. 

 

Nutné opravy a investice                                                                     odhadované náklady 

-                                                                                                                      - 

Další potřebné opravy 

- zateplení a výměna oken                                                                       dle EA 

 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- oprava terasy ( 2013) 

- oprava hlavního vstupu do objektu (2013) 

- rekonstrukce venkovního schodiště (2014) 

 

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 

 

Uživatelé Český červený kříž, UBB spol. s r.o. – nájemní smlouvy, Cukrle o.s. – smlouva 

o výpůjčce.

  



 

Trafostanice Na Marku 

 

bez č.pop., pozemek p.č. 239 

Rok výstavby není možnost dohledat. 

 

Nutné opravy a investice                                                               odhadované náklady 

-                                                                                                                - 

Další potřebné opravy 

-                                                                                                                - 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

-                                                                                                                                 

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 

 

Uživatel pan Miloslav Flašar – nájemní smlouva. 

 

 
 

 

 

 



Bývalá ZŠ Předmostí - Pod skalkou 11 

 

č. pop. 50, pozemek p.č. st. 725,726,728 

Rok výstavby 1989. 

 

Objekt prázdný, nutné dokončit výměnu oken a dveří, zateplení, elektroinstalace, 

vodoinstalace. 

 

Zhodnocení současného stavu:   dobrý 

 

Bývalá ZŠ Předmostí, Pod skalkou 11 – je objekt skládající se ze tří pavilonů, které   

byly využívány jako základní škola. Po sloučení se ZŠ J.A. Komenského zůstal tento  

objekt bez využití. Pokud nebude tento objekt ponechán jako záloha pro školství,  

doporučujeme tento objekt k prodeji.  

 

 

 

 

 

 



B. Němcová 10 

 

č.pop. 1721, pozemek p.č. 445/1 

Rok výstavby 1911. 

 

Uživatel Boxing club, Lipník nad Bečvou – výpůjčka. 

 

 
Boženy Němcové 10 – objekt je v současné době dán do výpůjčky, doporučujeme úplatný 

převod. 

 

 

 

 

 

 

 



Správce Laguna 

 

č.pop. 3163, pozemek p.č. 4815 

Rok výstavby 1983.  

 

Objekt v současné době prázdný, neslouží svému účelu a je ve značně špatném stavu. 

 

 
 

 

Správce Laguna - objekt ve velmi špatném stavu, doporučujeme odstranit. 

 

 

 

VS Blažkův dům, Bratrská 2 

 

č.pop. 84, pozemek p.č. 155 

Rok výstavby 1880. 

 

Nutné opravy a investice                                                                       odhadované náklady 

- kompletní rekonstrukce                                                                          dle PD 

Další potřebné opravy 

-                                                                                                                        - 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 



 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 

Uživatelé Smíšený pěvecký sbor Vokál, Petr Peška, sportovní klub strážníků  – smlouvy 

o výpůjčce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nám.T.G.Masaryka 3 

 

č.pop. 82, pozemek p.č. 177 

Rok výstavby 1870. 

 

Nutné opravy a investice                                                                       odhadované náklady 

- statické zajištění objektu                                                                             50.000,-       

      

Další potřebné opravy 

-                                                                                                                        - 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 



 
4 Bývalá ÚVS- Blažkův dům, TGM 3, TGM 4 a TGM 5 – je soubor objektů ve spodní části náměstí TGM které jsou zcela, nebo 

částečně pronajaty (Blažkův dům). V minulosti bylo vyhotoveno několik studií pro jejich využití, ale v současné domě statutární 

město nemá přímé využití pro tyto objekty , a proto navrhujeme úplatný převod a to i vzhledem k ne příliš dobrému technickému 

stavu těchto objektů. 

nám.T.G.Masaryka  4 

 

č.pop. 83, pozemek p.č. 179 

Rok výstavby 1900. 

 

Nutné opravy a investice                                                              odhadované náklady 

- kompletní rekonstrukce                                                                 dle PD 

Další potřebné opravy 

-                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                                                

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- oprava prasklé vody ( 2014) 

 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 

Uživatel pan Pavel Smékal spodní  část – nájemní smlouva. 



 
Bývalá ÚVS- Blažkův dům, TGM 3, TGM 4 a TGM 5 – je soubor objektů ve spodní části náměstí TGM které jsou zcela, nebo částečně 

pronajaty (Blažkův dům). V minulosti bylo vyhotoveno několik studií pro jejich využití, ale v současné domě statutární město 

nemá přímé využití pro tyto objekty , a proto navrhujeme úplatný převod a to i vzhledem k ne příliš dobrému technickému stavu 

těchto objektů. 

 

nám.T.G.Masaryka  5 

 

č.pop. 47, pozemek p.č. 180 

Rok výstavby 1877. 

 

Nutné opravy a investice                                                                        odhadované náklady 

- kompletní rekonstrukce                                                                            dle PD 

Další potřebné opravy 

-                                                                                                                          -      

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 

Uživatel pan Pavel Smékal spodní  část – nájemní smlouva. 

 



 
 
Bývalá ÚVS- Blažkův dům, TGM 3, TGM 4 a TGM 5 – je soubor objektů ve spodní části náměstí TGM které jsou zcela, nebo částečně 
pronajaty (Blažkův dům). V minulosti bylo vyhotoveno několik studií pro jejich využití, ale v současné domě statutární město nemá přímé 

využití pro tyto objekty , a proto navrhujeme úplatný převod a to i vzhledem k ne příliš dobrému technickému stavu těchto objektů. 

nám. T.G.Masaryka 8 

 

č.pop 150, pozemek 137 

Rok výstavby 1876. 

 

Nutné opravy a investice                                                                      odhadované náklady 

- nutná kompletní rekonstrukce                                                            zpracovat PD 

 

Další potřebné opravy 

- zajistit statiku objektu     

                                                                                                                            

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

-  

Zhodnocení současného stavu: není příliš  dobrý 

 

Uživatel bufetu  IMIT s.r.o – nájemní smlouva, zadní část objektu svěřena do užívíní 

Kulturním a informačním službám města Přerova. 

 



 
 
. 

  



Palackého 25 

 

č.pop. 1381, pozemek p.č. 28 

 

Nutné opravy a investice                                                                         

Budova je v dobrém stavu po výměně oken. Plánované zateplení objektu. Budova je pronajata 

a užívána – Vysokou školou logistiky o.p.s. 

 

 


