
Pořadové číslo:  19/3.1.3. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí (sportovních hal) 

do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení 

v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če 

stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 

2656/3, vše v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí (sportovních 

hal) do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v 

části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v 

k.ú. Přerov, z vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem 

Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 9.000.000,-Kč a 

podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k budově č.p. 3250 stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a 

budově bez čp/če stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na 

pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 

00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 

9.000.000,-Kč a podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 63. schůzi konané dne 26.5.2021 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí (sportovních 



hal) do majetku statutárního města Přerova a rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije 

předkupního práva. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 25. zasedání konaném dne 5.5.2021 doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovitých věcí (sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova a 

rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku konstatuje, že momentálně nemá finanční prostředky na výkup a není mu znám 

ani záměr využití hal statutárním městem. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost na svém 4. zasedání dne 19.4.2021 a zkonstatovala, že vlastník 

stavby a vlastník pozemku by měl být stejný, nicméně je třeba zvážit budoucí využití staveb městem a 

náklady na jejich provoz, opravy a údržbu s ohledem na stavebně technický stav. 

 

Důvodová zpráva: 

Sportovní haly – budova č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, 

postavená na pozemku p.č. 2656/2 a budova bez čp/če stavba občanského vybavení v části obce 

Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, se nachází v Přerově, na ulici U 

Bečvy. Budovy jsou ve vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem 

Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Pozemky pod stavbami jsou ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

  

Statutární město Přerov má dle ust. § 3056, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. jako vlastník pozemku, na 

němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, k takovéto 

stavbě předkupní právo. 

  

Magistrát města Přerova obdržel dne 26.3.2021 oznámení spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 

00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov o jejich záměru úplatného 

převodu sportovních hal třetí osobě - společnosti AUTO - MOTO Jelínek, s.r.o., IČ 28280601, se 

sídlem Dlouhá 43, 691 23 Pohořelice - za cenu 9.000.000,- Kč a podmínek uvedených v návrhu kupní 

smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu, a s tím spojený dotaz, zda má statutární město Přerov, 

jakožto oprávněná osoba, zájem o využití svého předkupního práva v souladu s ust. § 3056, odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb. Obsah smlouvy s koupěchtivým byl statutárnímu městu Přerov sdělen. 

  

Součástí nabídky předkupního práva jsou vedle kupní ceny ve výši 9.000.000,-Kč také další 

podmínky, na které statutární město Přerov musí při využití předkupního práva přistoupit: 

1) Závazek, že kupující umožní prodávajícímu, za podmínek sjednaných v tomto článku níže, užívat 

předmět převodu ke sportovní činnosti, a to jak k tréninku, tak k pořádání soutěží a závodů. 

  

2) Dohoda, že prodávající bude v předmětu převodu užívat vymezené plochy a prostory výlučně v 

následujícím rozsahu: 

  

A. Zrcadlový sál  

a) každé pondělí 15.30-17.00h  

b) každé úterý 16.00 – 18.30h 

c) každou středu 15.30-18.30h 

d) každý čtvrtek 16.00 – 18.30h 



e) každý pátek 14.30-16.00h 

a to za úplatu ve výši 100,- Kč/hod. 

  

B. Velká hala, jeden kurt  

Každé pondělí, středa 16.00 – 18.30h, a to za úplatu ve výši 250,- Kč/hod. 

  

C. Velká hala, dva kurty 

Každý pátek 15.30-18.00h, a to za úplatu ve výši 250,- Kč/hod./kurt 

  

D. Malá hala, hlavní hrací plocha a její zázemí  

a) každou sobotu od 9.30 h – 11.30h  

b) v období 1. až 30. listopadu téhož roku každou středu 16.30-20.30h 

c) v období 1. prosince až 30. dubna každou středu 16.30-20.30h a každou neděli 14.30-18.30h 

d) každého 26. prosince 8.00-14.00h 

a to za úplatu ve výši 250,- Kč/hod. 

  

3) Dohoda, že kupující bude rezervovat pro výlučnou potřebu prodávajícího vymezené plochy a 

prostory: 

  

A. Velká hala, hlavní hrací plocha a její zázemí včetně šaten, zasedací místnosti, kuchyňky a kanceláře 

a) 5 termínů v kalendářním roce, v rozsahu 10 hod./termín  

b) jedna sobota vždy začátkem února 7:00 – 18:00  

a to za úplatu ve výši 800,- Kč/hod. 

  

B. Malá hala, hlavní hrací plocha a její zázemí 

a) 12 sobot v termínu od 15.4. do 30.10. 13:00 – 18:00 hod. 

b) 10 nedělí v termínu od 15.4. do 30.10. 11:00 – 16:00 hod. 

a to za úplatu ve výši 250,- Kč/hod. 

  

O využití rezervovaného termínu, případně stanovení konkrétního data využití termínu v rámci shora 

uvedené rezervace, je prodávající povinen informovat kupujícího v dostatečném časovém předstihu, a 

to v případě rezervace 

dle čl. V. 3. A. a) do 31. 12. předcházejícího roku, 

dle čl. V. 3. A. b) nejméně 3 měsíce předem a  

dle čl. V. 3. B. a) a b) nejpozději do 30. 3. daného roku. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu nemovitých 

věcí (sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova na základě využití předkupního 

práva.  

 

 


