
Pořadové číslo:  20/4.2.1. 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

217, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná k části obce Přerov I-Město, v 

k.ú. Přerov (Jateční 22) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 217 zast. pl. a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součástí je 

stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) z 

vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, Osmek 1129/6, IČ 10667661 za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 

2.510.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání  dne 27.4.2020 schválilo usnesením č. 416/12/3/2020 

mimo jiné i záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Jateční 22 z vlastnictví StMPr.  

 

Záměr převodu byl zveřejněn v rámci výběrového řízení na úřední desce Magistrátu města Přerova v 

období od 29.3. do 29.4.2021. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.2.2021 schválila vyhlášení výběrového řízení na úplatný 

převod nemovitostí uvedených v návrhu na usnesení za konkrétních podmínek. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 3.8.2021 po projednání podala návrh ZM schválit úplatný 

převod nemovitostí Jateční 22 z vlastnictví StMPr dle návrhu na usnesení. 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na zasedání dne 5.5.2021 hodnotila nabídky do výběrového řízení a doporučila RM podat 

návrh ZM uzavřít kupní smlouvu se zájemcem s nejvyšší cenovou nabídkou uvedeného v návrhu na 

usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 217 zast. pl., a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) je ve vlastnictví statutárního města 

Přerov.  

  

Prostory sloužící k podnikání o výměře 158,76 m2 situované v přízemí, 1. patře budovy jsou užívány 

na základě nájemní smlouvy ze dne 12.10.1998, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, paní Hanou 

Blaťákovou, místem podnikání Přerov I-Město, Budovatelů 173/7, IČ 68318952. Výše nájemného činí 

111.618,-Kč/rok (bez DPH), tj. 800,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 680,-Kč/m2/rok u vedlejších 

místností. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem nájmu je využití 

prostor jako prodejna materiálu umělohmotného a vodoinstalačního. Náklady na spotřebované energie 

jsou hrazeny samostatně.  

  

Zbývající prostory v budově jsou neužívané.  

  

Na úplatný převod nemovitostí bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém byla vyhlašovací cena 

stanovena dle znaleckého posudku ve výši min. 2.000.000,-Kč, účastnický poplatek činil 2.420,- Kč 

včetně DPH.  

  

V podmínkách VŘ bylo dále uvedeno, že:  

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

15 vyplývá, že níže uvedené pozemky v katastrálním území Přerov, se nachází v lokalitách 

vymezených a určených následovně: 

  

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

obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

  

2. Nemovitosti jsou situovány v památkové zóně. Rekonstrukce nemovitosti je možná za dodržení 

podmínek pro stavby v památkové zóně. Bližší informace Magistrát města Přerova, odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Bratrská 34. 

3. Objekt je částečně podsklepený, patrový, postavený v řadové zástavbě, napojen na veřejné 

inženýrské sítě.  

4. Objekt je kolaudován jako prodejna zdravoinstalačního materiálu. 

5. Energetická náročnost budovy "G". Průkaz energetické náročnosti budovy je k dispozici na odboru 

správy majetku. 

6. Prostory situované v přízemí jsou pronajaty na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za 

účelem využití jako prodejna materiálu umělohmotného a vodoinstalačního. Nájemní smlouva včetně 

příslušných dodatků bude předána kupujícímu při podpisu smlouvy.  

  

Komise pro majetkové záležitosti hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení na svém 

zasedání dne 5.5.2021, do kterého se přihlásili 2 zájemci: 

  

1. Společnost Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov, Osmek 1129/6, IČ 10667661, zastoupená 

jednatelem Mgr. Zdeňkem Machem - nabídla kupní cenu ve výši 2.510.000,- Kč.  



Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití nemovitosti uvedla pro bydlení, souhlasila s 

vyhlášenými podmínkami a doložila potřebné dokumenty. 

  

2. Ing. A*** F*** - nabídl kupní cenu ve výši 2.250.000,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití nemovitosti uvedl po rekonstrukci na pronájem 

nebytových prostory přízemí a k bydlení v dalších patrech, souhlasil s vyhlášenými podmínkami a 

doložil potřebné dokumenty. 

  

Komise doporučila RM podat návrh ZM schválit uzavření kupní smlouvy se zájemcem, který podal 

nejvyšší cenovou nabídku, tj. se společností Skalákova 9 s.r.o. 

  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření kupní smlouvy na nemovitosti Jateční 22 se 

zájemcem s nejvyšší cenovou nabídkou - společností Skalákova 9 s.r.o..  

 

 


