
Pořadové číslo:  15/3.3.5. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - objekt 

občanské vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala) na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské 

vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a 

příslušenstvím včetně movitých věcí. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí informaci, že valná hromada TJ Spartak Přerov, spolek, se sídlem Bezručova 4, 

75002 Přerov neschválila nabídku na úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - objekt občanské vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala) na pozemku p.č. 2656/2, objekt 

občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov z majetku TJ Spartak 

Přerov, spolek se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 28.11. 2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - objekt občanské vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala) na pozemku p.č. 2656/2, objekt 

občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a 

příslušenstvím včetně movitých věcí. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 9.12.2020 schválilo záměr statutárního města 

Přerova úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - objekt občanské 

vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez 



č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím včetně 

movitých věcí. 

 

Důvodová zpráva: 

Nemovitosti uvedené v návrhu usnesení se nacházejí v tenisovém areálu v Přerově, jsou v majetku TJ 

Spartak Přerov, spolek, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov, IČ 00534935. Jedná se o stavby, které 

stojí na pozemcích v majetku statutárního města Přerova 2656/2 a 2656/3 oba v k.ú. Přerov. Pozemky 

pod stavbami má ve výpůjčce TJ Spartak Přerov, spolek. 

  

Dne 17.9.2014 proběhlo jednání mezi zástupci města a 1. FC Viktoria Přerov ve věci dořešení užívání 

fotbalového areálu na Kopaninách. Bylo přislíbeno, že statutární město Přerov bude jednat s TJ 

Spartak Přerov o směně nemovitostí tak, aby byl dořešen problém s užíváním areálu.  

  

Dopisem ze dne 22.6.2015 sdělil TJ Spartak Přerov statutárnímu městu Přerov, že je ochoten k jednání 

o směně nemovitostí. 

  

Původní záměr byl směnit pouze pozemky, následně po několika jednáních bylo dohodnuto směnit i 

stavby ve vlastnictví TJ Spartak Přerov a Statutárního města Přerova. Dne 1.2.2016 byl objednán 

statutárním městem Přerov na základě dohody mezi Ing. Plškem, tehdejším předsedou TJ Spartak 

Přerov a náměstkem primátora Ing. Petrem Měřínským znalecký posudek na ocenění nemovitosti. 

Následně jednal TJ Spartak ve svých orgánech o směně nemovitých věcí a vytipoval nemovitosti, 

které by měly být předmětem směny. Bylo projednáno několik variant ovšem bez tenisové haly. V 

měsíci září zaslal TJ Spartak souhlas se směnou pozemků. 

  

Rada města Přerova na svém zasedání dne 12.10.2017  

  

1. neschválila rozšířit jednání o vzájemném majetkovém vyrovnání s TJ Spartak Přerov o objekt 

občanská vybavenost č.p. 3250 stojící na pozemku p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov (tenisová hala) za 

pozemek p.č. 5307/209, jehož součástí je stavba – občanská vybavenost č.p. 2884 (volejbalová hala), 

která zároveň stojí na části pozemku p.č. 5307/623 v k.ú. Přerov. 

2. pověřila náměstka primátora Pavla Košutka jednat ve věci úplatného převodu budovy – občanská 

vybavenost č.p. 3250 stojící na pozemku p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov (tenisová hala) do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

  

Na základě výše uvedeného usnesení byl zaslán 8.11.2017 dopis na TJ Spartak Přerov z žádostí o 

stanovisko. Odpověď urgována 12.1.2018.  

TJ Spartak ve své odpovědi uvedl, že převod tenisové haly valná hromada neschválila. 

  

Následně byly objednány znalecké posudky na ocenění nemovitostí, které by měly být předmětem 

směny – bez tenisové haly. Ty byly vypracovány 17.7.2018 a předány na vedení města s tím, že další 

postup bude upřesněn.  

Dne 21.5.2019 na pokyn primátora Ing. Petra Měřínského byl objednán znalecký posudek na objekt 

tenisové haly a vedlejší haly, která je její součástí. ZP byl vypracován dne 19.9.2019 a předán vedení 

města k dalším krokům v této záležitosti. 

  

Dle tohoto znaleckého posudku činí cena v čase a místě obvyklá u nemovitých věcí 23.569.252,- Kč, 

věcí movitých 319.980,- Kč, celkem 23.889.232 ,- Kč.  

V roce 2020 proběhlo několik jednání mezi zástupci statutárního města Přerova a TJ Spartak 

Přerov, spolek. Jejich výsledkem byla nabídka TJ Spartak Přerov, spolek předložená 

statutárnímu městu Přerov na prodej tenisové sportovní haly za kupní cenu 13.889.230,- Kč.  

Ze strany statutárního města Přerova byla nabídnuta kupní cena ve výši 6 - 7 mil. Kč s tím, že 

přichází do úvahu také započítání hodnoty pozemků tvořících areál Kuželny a areál loděnice v 



celkové výši cca 1.500.000,-Kč. V měsíci září převod a nabídku města projednala valná hromada 

TJ Spartak Přerov, spolek. Dopisem ze dne 21.9.2020 TJ Spartak Přerov, spolek sdělil 

statutárnímu městu Přerov, že valná hromada neschválila nabídku na převod tenisové sportovní 

haly do majetku statutárního města Přerova za nabídnutou částku. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána informace o úplatném převodu nemovitostí do 

majetku města. Jedná se o nemovitosti v tenisovém areálu – tenisové haly se všemi součástmi a 

příslušenstvím včetně movitých věcí.  

 

 


