
Pořadové číslo:  18/4.1.2. 

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 01.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

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 – pozemku p.č. 3820, jehož součástí je objekt občanského 

vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v 

k.ú. Přerov (Strojař) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří 

o celkové výměře 2.819 m2, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části 

obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše 

v k.ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

VARIANTA II 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří o 

celkové výměře 2.819 m2, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části 

obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše 

v k.ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina žádost projednala na svém 2. jednání a konstatovala, že k převodu nemovitostí 

nemá připomínky, záměr žadatele je v souladu s územním plánem. 



 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 3.3.2021 po projednání variantního návrhu na usnesení (varianta I - 

schválit, varianta II - neschválit) doporučila RM podat návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný 

převod nemovitostí Strojař z vlastnictví StMPr.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.3.2021 po projednání variantního návrhu na usnesení podat 

návrh ZM schválit/neschválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Strojař z vlastnictví StMPr 

nepřijala návrh usnesení. 

Z tohoto důvodu je ZM předkládán návrh na usnesení ve variantním řešení. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Odbor správy majetku požádal odbor rozvoje o stanovisko k žádosti. Vyjádření je přílohou této 

předlohy.  

 

Odbor správy majetku 

Pro úplnost MAJ dodává, že ve spolupráci s daňovým poradcem byla společnost prověřena v 

obchodním rejstříku a bylo zjištěno, že od roku 2016 nezveřejňují závěrky a neplní tak svou zákonnou 

povinnost. Z tohoto důvodu není možné vyhodnotit ekonomickou situaci žadatele. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Objekt občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 2.819 m2 a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., ost. 

komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše v k.ú. Přerov – nemovitosti Strojař se nachází na ul. 

Velká Dlážka. Jedná se o bývalou ubytovnu Strojař včetně restaurace a terasy a pozemek p.č. 3800/2, 

na kterém je situováno veřejně přístupné parkoviště. 

  

Nemovitosti jsou ve vlastnictví StMPr a StMPr je do svého vlastnictví nabylo v roce 2016 za kupní 

cenu ve výši 40.500.000,- Kč.  

  

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14 a 15 

vyplývá, že pozemek se stavbou v k.ú. Přerov, se nachází v lokalitách vymezených a určených v 

plochách smíšených obytných.  

  

Pro informaci MAJ uvádí, že na nemovitostech Strojaře vázne věcné břemeno: 

1. zachování účelu stavby elektronické sirény k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních orgánů 

CO, provádění údržby a kontrol zařízení, zdržení se provádění stavebních úprav a změn bez 

písemného souhlasu ČR- Okresního úřadu Přerov zřízené ve prospěch Ministerstva obrany.  

  

2. zřizování a provozování vedení podzemního parovodu a horkovodu, chůze a jízdy zřízené ve 

prospěch společnosti Veolia Energie ČR a.s. 

  

3. povinnosti trpět umístění technologií výměníkové stanice a vstup za účelem údržby, oprav, změn a 

odstraňování těchto technologií zřízené ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR a.s. 

  

4. práva zřídit a provozovat v budově rozvodné tepelné zařízení, provádět jeho opravy a údržbu, 



včetně práva přístupu do budovy a zřízení obslužného zařízení v rozsahu dle situačního snímku 

zřízené ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR a.s. 

  

Prostory v budově Strojař užívá na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 11.10.2019 ČR-Krajské 

ředitelství policie Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc – Hodolany, tř. Kosmonautů 189/10, IČ 

72051795 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je využití prostor pro 

provozování výcviku policistů Krajského ředitelství policie Ol. Kraje a členů IZS při řešení 

mimořádných situací, včetně situace AMOK.  

  

O převod nemovitostí bývalého hotelového domu Strojař a pozemku p.č. 3800/2 parkoviště požádalo 

Stavební a bytové družstvo IMPULS, se sídlem Přerov I-Město, Bartošova 476/1, IČ 26879654. 

Žadatel má záměr nemovitosti zrekonstruovat na bytové jednotky členů jejich družstva.  

  

Kupní cena by byla, v případě schválení záměru, stanovena dle znaleckého posudku za cenu v místě a 

čase obvyklou.  

  

Předloženým materiálem je řešen záměr – úplatného převodu nemovitostí bývalého hotelového 

domu Strojař z vlastnictví StMPr do vlastnictví Stavebního a bytového družstva IMPULS.  

 

 


