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Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

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. 

445/1 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), 

příslušný k části obce Přerov I-Město  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 445/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 355 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce 

Přerov I - Město, a to včetně příslušenství - přípojky vody, přípojky kanalizace a plynové přípojky na 

pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího do 

vlastnictví společnosti Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., IČ 05024471, se sídlem 

Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, jako kupujícího za kupní cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 3.841.650,-Kč. V případě, že bude převod podléhat ke dni uzavření kupní 

smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě 

daně. 

  

Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov 

jako budoucím prodávajícím a společností Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o. jako 

budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy.  

  

Kupní smlouva bude uzavřena ve znění dle přílohy nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou bude budoucí 

kupující oprávněn doručit budoucímu prodávajícímu do 30 dnů poté, co Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR vydá v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 

– 2020 na základě výzvy II. programu podpory Služby infrastruktury (ITI Olomouc) rozhodnutí o 

poskytnutí dotace budoucímu kupujícímu k realizaci projektu "Podnikatelské inovační centrum pro 

neuromarketing v městě Přerově", který bude spočívat v provedení rekonstrukce budovy za účelem 

jejího využití k provozování vědecko-výzkumné činnosti v oblasti neurověd se specializací na 

neuromarketing, nejpozději však do 31.12.2021. 



 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 12. zasedání dne 27.4.2020 usnesení č. 416/12/3/2020, 

kterým v bodě 2. schválilo v rámci koncepce zbytného majetku mj. i záměr úplatného převodu 

nemovitých věcí na ul. Boženy Němcové 10 z vlastnictví StMPr. Záměr byl zveřejněn na úřední desce 

obce v období do 24.7. do 9.8.2020. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 6.8.2020 podala návrh ZM schválit úplatný převod nemovitostí 

B. Němcové 10 z vlastnictví StMPr dle návrhu na usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 445/1 (zastavěná plocha a návdoří) o výměře 355 

m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části 

obce Přerov I-Město, a to včetně příslušenství - přípojky vody, přípojky kanalizace a plynové přípojky 

na pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov. 

  

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 12. zasedání dne 27.4.2020 usnesení č. 416/12/3/2020, 

kterým v bodě 2. schválilo v rámci koncepce zbytného majetku mj. i záměr úplatného převodu 

nemovitých věcí na ul. Boženy Němcové 10 z vlastnictví StMPr.  

  

Budova č.p. 1721 byla vybudována jako dvoupodlažní v řadové zástavbě. Budova má jedno podzemní 

podlaží – 1. PP – suterén a dvě nadzemní podlaží – 1. NP a 2. NP. Přístup k budově je z místní uliční 

komunikace a z chodníku v ul. Boženy Němcové, příjezd a přístup k zadnímu vchodu do budovy je 

možný z ul. Bratrská přes dvůr a hřiště Obchodní akademie a odborné jazykové školy v Přerově. 

Budova je napojena na všechny inženýrské sítě včetně zemního plynu.  

  

Budova byla postavena a kolaudována v r. 1911 a sloužila jako budova pro bydlení až do r. 1984, kdy 

byla přestavěna na žákovskou stravovnu. V r. 1996 po částečné rekonstrukci byla budova užívána jako 

administrativní budova pro potřeby StMPr, byly zde umístěny odbory Magistrátu města Přerova, a to 

do 1.7.2011. V současné době je budova uzavřena a neslouží svému účelu.  

  

Stavební stav budovy je vyhovující, i když se vyskytují některé závady (např. vlhkost zdiva v přízemí, 

odlupující se venkovní omítka, závady ve střeše…) a postupně bude mít značný vliv na stav budovy 

její neužívání, čímž dojde ke zhoršování stavebního stavu budovy.  

  

Nemovitosti jsou dle současného Územního plánu sídelního útvaru Přerov určeny pro funkční využití 

– stávající plochy /S/ - plochy smíšené obytné, v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla 

pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a 

veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch 

smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a 

technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí 

souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a 

kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 

  

Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, včetně budovy č.p. 1721 a příslušnství 

- přípojky vody, přípojky kanalizace, plynové přípojky, byla stanovena znaleckým posudkem č. 

2394/21/20, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav Dočkalík dne 16.7.2020, na částku 3.841.650,-Kč.  



  

Budovu č.p. 1721 užívá na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 30.9.2016 spolek Boxing Club Přerov, 

z.s., IČ 04419936, se sídlem Bratrská 1073/5, Lipník nad Bečvou-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, 

za účelem využití pro provozování boxerského klubu. Výpůjčka je uzavřena na dobu neurčitou s 

výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhé smluvní straně.  

  

Dne 11.7.2020 se na odbor správy majetku a komunálních služeb obrátila obchodní společnost 

Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., IČ 05024471, se sídlem Studentské náměstí 1531, 

Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště (dále jako "Akademie"), se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní na převod nemovité věci na ul. Boženy Němcové 10 v Přerově, a to nejpozději do 

30.8.2020. Akademie ve své žádosti uvedla, že v případě obdržení dotace od ITI Olomouc v rámci 

výzvy Služby infrastruktury má společnost záměr v nemovitosti provozovat vědecko-výzkumnou 

činnost v oblasti neurověd se specializací na neuromarketing. 

  

Podle draftu projektového záměru "Podnikatelské inovační centrum pro neuromarketing v městě 

Přerově", který Akademie doručila odboru správy majetku a komunálních služeb dne 30.7.2020, je 

cílem projektu výstavba nové inovační neuromarketingové infrastruktury v nevyužitém objektu na ul. 

Boženy Němcové 10 v Přerově, kterou bude Akademie sdílet zejména s podnikatelskými subjekty z 

ITI Olomoucké aglomerace v oblasti marketingu a vzdělávání a dalšími subjekty, které využijí služeb 

neuromarketingové inovační struktury. Cíle projektu má být dosaženo odkupem nemovitosti od 

statutárního města Přerov za cenu obvyklou danou aktuálním znaleckým posudkem, kompletní 

rekonstrukcí nemovitosti a pořízením nového vybavení v podobě základního vybavení pro služby v 

neuromarketingu a infrastruktury informačních a komunikačních technologií nezbytných k dosažení 

špičkové úrovně pro provádění služeb v oblasti neuromarketingu.  

  

Podle projektu tento projekt řeší neuspokojivou potřebu zejména malých a středních podnikatelských 

subjektů v ITI Olomoucké aglomerace po neuromarketingových službách zejména v IT (tvorba a 

inovace e-shopů, www, počítačových a mobilních aplikací), kreativním průmyslu, designu a 

marketingu (rebranding, buzz marketing, reklama, crowdfunding ...) a vzdělávání (tvorba e-

learningových distančních programů a testace nadaných dětí), přičemž svým zaměřením nabízí na 

území ITI Olomoucké aglomerace službu, která není doposud nabízena, s tím, že nejbližší službu v 

oblasti neuromarketingu nabízí společnost UX Focus Praha (www.uxfocus.cz). Při využití projektu 

hodlá Akademie v Olomouckém kraji spolupracovat z řad akademické sféry s Univerzitou Palackého, 

MVŠO a Vysokou školou logistiky. 

  

Součástí projektového záměru je následující harmonogram projektu:  

- leden 2021 začátek realizace projektu 

- únor 2021 – květen 2021 výběrová řízení na zhotovitele stavby a dodavatele techniky a vybavení 

- červenec 2021 – listopad 2022 rekonstrukce a vybavení nemovitosti, kolaudace  

- prosinec 2022 - ukončení realizace projektu 

  

Součástí projektového záměru je rovněž rozpočet projektu, podle něhož celkové náklady projektu mají 

činit 30,5 mil. Kč (nezpůsobilé náklady 0,5 mil. Kč a očekávané způsobilé náklady 30 mil Kč), z 

čehož nákup nemovitosti činí 3 mil. Kč, rekonstrukce nemovitosti 19 mil. Kč a vybavení a 

infrastruktura 8 mil. Kč. 

  

Vzhledem k tomu, že podle draftu projektového záměru bude Akademie žádat poskytovatele podpory 

o poskytnutí podpory na úhradu 75% z prokázaných způsobilých výdajů projektu v režimu 

nezakládajícím veřejnou podporu (tj. v souladu se sdělením Komise - Rámec pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)), o kterou může podle výzvy II. programu podpory 

Služby infrastruktury (ITI Olomouc) žádat pouze subjekt uvedený v seznamu organizací pro výzkum a 

šíření znalostí, je v projektovém záměru uvedeno, že Akademie bude do doby předložení plné žádosti 

o poskytnutí dotace (tj. od 30.10.2020) zapsána do Seznamu organizací pro výzkum a šíření znalostí 

vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 



  

Odbor správy majetku a komunálních služeb pro úplnost uvádí, že výše uvedený projekt Akademie by 

měl být realizován za podpory ve formě dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na 

základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 na základě výzvy II. programu podpory Služby infrastruktury 

(ITI Olomouc), s tím, že termín pro příjem žádosti o poskytnutí dotace je 31.8.2020 a termín pro 

příjem plné žádostí o poskytnutí dotace (tj. včetně doložení způsobu vypořádání majetkoprávních 

vztahů k nemovité věci, ve které by měla být projekt realizován) je 30.10.2020.  

  

S ohledem na to, že Akademie hodlá uplatnit náklady na odkup nemovitosti do způsobilých výdajů 

projektu, bude muset splnit omezující podmínky dotačního titulu, mezi nimiž patří "udržitelnost 

projektu" a omezení žadatele/příjemce při nakládání s pořízeným majetkem (mj. nemovitou věcí) po 

dobu 15 let. 

  

Předloženým materiálem je řešen převod nemovitostí na ul. Boženy Němcové 10 v Přerově z 

vlastnictví StMPr do vlastnictví společnosti Akademie krizového řízení a managementu s.r.o.  

 

 


