
Pořadové číslo:  20/4.2.4. 

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. 

239, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e.,  příslušná k části obce 

Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2, jehož součástí je 

stavba technického vybavení bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění manželů H*** a M*** J***, oba bytem 

***, za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 602.000,-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 bývalé trafostanice Na Marku z vlastnictví 

StMPr.  

 

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

období od 26.4. do 26.5.2021. 

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.3.2021 schválila vyhlášení výběrového řízení na úplatný 

převod nemovitostí uvedených v návrhu na usnesení za konkrétních podmínek. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.8.2021 podala návrh ZM schválit úplatný převod 

nemovitostí Na Marku dle návrhu na usnesení.  



 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na zasedání dne 2.6.2021 pro projednání nabídek do výběrového řízení doporučila RM podat 

návrh ZM schválit úplatný převod nemovitých věcí zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou uvedeného v 

návrhu na usnesení. A dále doporučila odboru majetku kontaktovat vítězného žadatele a výslovně jej 

upozornit na prověření možností provozování jeho záměru uvedeného v přihlášce.  

 

 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky navrhla zabývat se také možností vybudovat v objektu 

bývalé trafostanice sociální zařízení (WC) pro potřeby pořádání hudebních akcí v dané lokalitě, 

případně nemovitou věc využít jako zázemí pro festival a hudební akce (konkrétně by se jednalo např. 

o šatny pro účinkující, zázemí pro pořadatele, malý sklad). Objekt by byl v užívání a správě KISu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba technického vybavení 

bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) je ve 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

  

Nemovité věci byly užívané jako prodejna keramiky - Krámek pro radost, nyní jsou volné, neužívané.  

  

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

stanovena dle znaleckého posudku ve výši min. 600.000,-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 stavba technické infrastruktury v plochách veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně 

přístupných prostranství pro dopravu, v souladu s ustanovením § 7 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 napojen na rozvod elektro, vody a kanalizace, vytápění je řešeno přenosnými el. topidly.  

  

4. Objekt je kolaudován jako trafostanice.  

  

5. Dle § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. zákon o hospodaření energií se u budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, tj. jedná se o nevytápěný objekt bez upraveného 

vnitřního prostředí, nevztahuje povinnost vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy.  

  

  

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

zasedání dne 2.6.2021, do kterého se přihlásili 2 zájemci: 

  



1. Společnost HiKO MP Trade s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 159/5, IČ 

04449665, zastoupená jednatelkou Martinou Bijovou - nabídla kupní cenu ve výši 606.000,- Kč.  

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití nemovitosti uvedla jako kavárna a půjčovna loděk, 

souhlasila s vyhlášenými podmínkami a doložila potřebné dokumenty. 

  

2. H***J*** místem podnikání Přerov V- Dluhonice, Náves 30/34, IČ 69625301 - nabídla kupní 

cenu ve výši 602.000,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití nemovitosti uvedla po rekonstrukci provozování 

kosmetické služby, souhlasila s vyhlášenými podmínkami a doložila potřebné dokumenty 

  

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

nejvyšší cenovou nabídku, tj. společnosti HiKO MP Trade s.r.o. Dále Komise doporučila odboru 

majetku kontaktovat vítězného žadatele a výslovně jej upozornit na prověření možností provozování 

jeho záměru uvedeného v přihlášce.  

  

Na základě tohoto doporučení byla společnost HiKO Trade s.r.o. kontaktována a upozorněna na 

prověření možnosti realizace jejich záměru především z hlediska stavebního úřadu, památkové péče a 

hygieny.  

  

Dne 5.8.2021 bylo odboru správy majetku a komunálních služeb doručeno sdělení o odstoupení této 

společnosti z vyhlášeného výběrového řízení.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb kontaktoval v pořadí druhého zájemce paní H*** J***, 

která dne 10.8.2021 sdělila, že její zájem i nabídková cena ve výši 602.000,-Kč trvají.  

  

Následně paní J*** osobně požádala o převod pozemku p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2, 

jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I-Město, v 

k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov nikoliv do jejího výlučného vlastnictví, nýbrž do 

společného jmění manželů, tedy do společného jmění manželů H*** a M*** J***. 

  

Dle výše popsaného vývoje situace je předkládáno orgánům města rozhodnout o schválení úplatného 

převodu pozemku p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba technického 

vybavení bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerov do společného jmění manželů H*** a M*** J***, oba bytem ***, za nabídnutou kupní 

cenu ve výběrovém řízení ve výši 602.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z 

přidané hodnoty. 

   

Předloženým materiálem je řešeno uzavření kupní smlouvy na nemovitosti bývalé trafostanice 

Na Marku se zájemcem vybraným ve výběrovém řízení.  

 

 


