
Pořadové číslo:  21/3.1.1. 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne        

 25. 10. 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 Přerova – směna/převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – 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. 

Přerov (Strojař) za nemovitosti  - pozemek p.č. 40/4, jehož součástí je stavba občanského 

vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Palackého 27) 

ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – směnu 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) ve vlastnictví statutárního města Přerov za pozemek p.č. 40/4 zast. pl. a nádvoří o 

výměře 1.255 m2, jehož součástí je budova občanského vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce 

Přerov I-Město, v k. ú. Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV, a.s., se 

sídlem Praha 4 - Nusle, Nuselská 262/34, IČ 28545320. Směna by byla realizována s doplatkem 

rozdílu cen směňovaných nemovitostí a konkrétních podmínek pro budoucí rozvoj lokality Strojař. 

 

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 a ukládá Radě města Přerova schválit 

vyhlášení výběrového řízení na převod těchto nemovitostí za konkrétních podmínek. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 8.9.2021 po projednání variantního návrhu na usnesení (varianta I - 

záměr směny, varianta II - záměr úplatný převod nemovitostí Palackého 27 do vlastnictví StMPr) 

doporučila RM podat návrh ZM  schválit variantu I - záměr směny. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.9.2021 po projednání variantního návrhu na usnesení 

(varianta I - záměr směny, varianta II - záměr úplatný převod nemovitostí Strojař z vlastnictví StMPr) 

podala návrh ZM schválit variantu I - záměr směny. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje  

Stanovisko městského architekta k nemovitostem Palackého 27 a Strojaře je přílohou č. 1.  V případě 

varianty I. doporučujeme doplnit znění poslední věty o: „Směna by byla realizována s doplatkem 

rozdílu cen směňovaných nemovitostí a konkrétních podmínek pro budoucí rozvoj lokality Strojař.“ 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Stanovisko k budově Palackého 27 

Městská knihovna v Přerově již mnoho let realizuje svou činnost v prostorách, které značně limitují 

poskytování knihovnických služeb přerovské veřejnosti a neodpovídají trendům dnešní doby. Vedení 

knihovny tak nemůže plně realizovat své vize moderní knihovny  

jako významného centra kulturního dění ve městě Přerově.  Přemístění knihovny do vhodných prostor 

je dlouhodobým úkolem.  

V minulosti se již řešilo několik variant umístění knihovny. V roce 2012 byly zpracovány podklady k 

využití objektu na Palackého ulici č.p. 2082/27, uvažovalo se o přemístění hlavní budovy Měk na 

Žerotínově nám., pobočky na Palackého ulici a pobočky v Předmostí. Objekt Palackého 27 se nachází 

v blízkosti několika škol různých typů a je nedaleko centra města.  Jedná se o vhodnou lokalitu pro 

umístění moderní knihovny. V uvedeném objektu se počítalo s využitím 2 078 m2 z celkové 

podlahové plochy k přímému využití pro potřeby služeb knihovny, z této plochy tvořily 392 m2 dva 

sály pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí, kavárna a galerie. Prostorové možnosti daného 

objektu jsou pro potřeby knihovny a její rozvoj dostačující a umožňují řešit i bezbariérový přístup pro 

handicapované spoluobčany. 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje se uvedenou možností blíže zabývat vč. příp. využití 

dotačních programů. Vybudování knihovny jako moderního kulturně vzdělávacího centra bude 

nepochybně zásadním přínosem pro kvalitu života přerovských občanů.          

  

Stanovisko k nemovitosti Strojař 

Objekt Strojař má velký potenciál na zřízení městských bytů jak pro seniory či mladé rodiny, 

komunitní seniorské bydlení, zázemí pro klub seniorů apod. Výhodou je jeho poloha blízko centra 

města. V případě schválení záměru směny nemovitosti Strojař za objekt Palackého 27 je nutné jednat s 

budoucím vlastníkem o budoucím využití objektu tak, aby se zamezilo vzniku ubytovny nebo bytů pro 

sociálně nepřizpůsobivé občany.  

 

 

Městská knihovna v Přerově 

Vyjádření  Městské knihovny v Přerově k nemovitosti Palackého 27 je přílohou č. 2. 

 

 



Odbor ekonomiky 

Přestože lze konstatovat, že objekt, v němž je umístěna Městská knihovna v Přerově neodpovídá 

potřebám organizace, je otázkou, zda je pro její provoz nutný prostor takovéhoto rozsahu, a to  i s 

ohledem na postupně klesající počet uživatelů poskytovaných služeb, jak je uváděno v rozborech 

hospodaření organizace. Nelze vyloučit, že pokles návštěvníků knihovny je zapříčiněn i prostředím, 

ale zajisté je ovlivněn také generační změnou preferencí. S ohledem na výši případného doplatku 

směny, výdaje na opravy a uzpůsobení objektu tak, aby odpovídal potřebám knihovny, je na posouzení 

odborníků, zda by nebylo vhodnější úplatně převést objekt Strojaře a za získané prostředky spolu         

s výše uvedenými výdaji vybudovat pro knihovnu objekt nový, u něhož lze přepokládat, že bude 

úspornější. Při rozhodování o vybudování či přemístění knihovny je nutné uvažovat i s budoucími 

provozními výdaji, které zajisté výrazně vzrostou a zejména zatíží rozpočet města trvale. V současné 

době největší část provozních nákladů činí ty mzdové (např. 78 % v roce 2021). Pro představu 

uvádíme, jak se v průběhu času změnily nároky knihovny na provozní příspěvek hrazený městem 

(jedná se o částky schváleného rozpočtu a požadavku na rok 2022):   

• rok 2005         10 667 000 Kč  

• rok 2015         12 582 500 Kč 

• rok 2021         15 243 800 Kč 

• rok 2022         15 967 000 Kč 

I když by se naskytla možnost a přeměna stávajícího objektu na knihovnu či vybudování objektu 

nového by byla podpořena dotací, tyto prostředky jsou zpravidla poskytovány zpětně a stále je nutné 

mít na zřeteli potřebu předfinancování a nárůst provozních výdajů. S ohledem na výše uvedené, 

započatou přípravu, případně již i realizaci několika velkých projektů, očekávaný vývoj ekonomiky      

a dopady stávající situace na veřejné rozpočty, je na zvážení orgánů města, zda se záměrem řešení 

umístění knihovny v této době zabývat. K variantě směny je také nezbytné vzít v potaz skutečnost, že 

firma neuvedla způsob možného využití objektu Strojaře. V této souvislosti je zapotřebí rovněž vědět, 

zda je vůbec možné a zejména následně vymahatelné věc smluvně ošetřit tak, aby v předmětném 

objektu nevznikly byty pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé občany, čemuž měl odkup nemovitosti 

Strojaře ze strany města zabránit. 

 

 

Odbor správy majetku 

Pro úplnost MAJ dodává, že budovu Palackého 27 StMPr historicky nabylo do svého vlastnictví na 

základě zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 

obcí a v 90. letech byla nemovitost prodána. Pro informaci MAJ uvádí, že bližší informace ke kupní 

smlouvě nejsou známy z důvodu již provedené skartace písemnosti po uplynutí 10 let uložení v 

archívu.  

MAJ upozorňuje, že v případě doplatku směňovaných nemovitostí městem nebo pro výkup 

nemovitostí Palackého 27, nemá MAJ v rozpočtu potřebné finanční prostředky na úhradu a bude 

nucen podat žádost o rozpočtové opatření.   

 

Důvodová zpráva: 

Strojař 

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

  

Palackého 27 

Pozemek p.č. 40/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.255 m2, jehož součástí je budova občanského 

vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov se nachází na ul. Palackého, 

vedle budovy Vysoké školy logistiky směrem ke světelné křižovatce s ul. Komenského, naproti 

budovy Gymnázia J. Škody. Jedná se o budovu Palackého 27, bývalý noční klub Tančírna a zbývající 

prostory v budově jsou užívány uživateli (např. Oresi, Fio banka atd.)  

  

Nemovitosti jsou ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Nuselská 

262/34, IČ 28545320. 

  

Z Územního plánu města Přerova vyplývá, že výše uvedený pozemek v katastrálním území Přerov, se 

nachází v lokalitách vymezených a určených jako stávající polyfunkční komplexy vybavenosti /OP/. 

  

Nemovitosti jsou v ochranném pásmu kulturní památky, situovány v památkové zóně. Rekonstrukce 

nemovitosti je možná za dodržení podmínek pro stavby v památkové zóně.  

  

Dne 15.7.2021 proběhlo jednání mezi zástupci StMPr a zástupci společnosti CREAM SICAV, a.s. (viz 

příloha č. 3)  

  

Ze strany StMPr byl vznesen předběžný zájem o koupi nemovitostí Palackého 27 a zástupci 

společnosti se na jednání vyjádřili, že není jejich primárním zájmem v současné době prodávat 

nemovitosti ze svého portfolia a v případě, že by jim nemovitosti bývalého Strojaře vyhovovali, byla 

by realizována směna nemovitostí Strojaře za nemovitosti Palackého 27. Účel využití nemovitostí 

Strojař nebyl zástupci společnosti sdělen. 

  

Vzhledem k požadavku na přemístění Městské knihovny v Přerově a její umístění do vhodnějších 

prostor byl odborem sociálních věcí a školství vytipován objekt Palackého 27 jako jeden z možností.  

  

Důvodem zájmu o nemovitosti Palackého 27 je možnost využití prostor pro přestěhování příspěvkové 

organizace Městská knihovna v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 36, IČ 70887616, 



která by prostory využívala pro své potřeby.  

  

Společnost CREAM SICAV, a.s. předložila znalecký posudek ze dne 4.6.2021, dle kterého činí cena v 

místě a čase obvyklá nemovitostí Palackého 27 ve výši 66.700.000,-Kč.  

  

Dále společnost uvedla, že v posledních 5 letech investovali nemalé finanční prostředky do 

zhodnocení nemovitosti, a to zateplení budovy, výměna výplní v kombinaci plastu a hliníku, úprava 

přístupové plošiny, chodníků, včetně terénních úprav, stavební a další úpravy, podlahy, malby, 

ústřední topení, elektroinstalaci atd., rozčlenění prostor na kanceláře, nová invalidní plošina.  

  

V případě schválení záměru směny by byly objednány statutárním městem Přerov znalecké posudky 

na stanovení ceny v místě a čase obvyklé obou nemovitostí a v případě schválení záměru výkupu 

nemovitostí Palackého 27 by byl statutárním městem Přerov objednán znalecký posudek na tuto 

nemovitost. Následně by bylo o ceně nemovitostí jednáno. 

  

  

Vzhledem k tomu, že byla po jednání komise pro majetkové záležitosti doručena žádost společnosti 

PSG a.s., se sídlem Otrokovice, Napajedelská 1637, IČ 28302371 týkající se prodeje nemovitostí 

bývalého Strojaře do jejich vlastnictví za účelem moderního zrekonstruování nemovitostí pro bydlení 

a zároveň v jeho bezprostřední blízkosti vybudování komerčního zázemí (viz příloha č. 4), byl RM 

předložen materiál ve variantním návrhu na usnesení (varianta I - záměr směny, varianta II - záměr 

úplatného převodu).  

  

Další žádost o převod nemovitostí z vlastnictví StMPr byla doručena společností RC Development, 

s.r.o., se sídlem Vyškov, Nádražní 238/7, IC 62906488 (viz příloha č. 5), která má záměr stávající 

objekt Strojaře zdemolovat a vybudovat polyfunkční dům s parterem, který bude obsahovat občanskou 

vybavenost městského významu, např. knihovny a dvěma průběžnými podlažími a dvou až 

třípodlažními nárožními bloky.  

  

Dne 8.10.2021 byla doručena žádost společnosti Stavební a bytové družstvo Impuls, se sídlem Přerov 

I-Město, Bartošova 476/1, IČ 26879654 týkající se prodeje nemovitostí bývalého Strojaře do jejich 

vlastnictví za účelem revitalizace stávajícího objektu Strojař na byty, demolici bývalé restaurace 

Strojař a vybudování nových parkovacích míst (viz příloha č. 6). Zájemce nabídl kupní cenu ve výši 

42.000.000,-Kč.  

  

V případě, že by ZM schválilo záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí bývalého Strojaře z 

vlastnictví StMPr, byl by objednán znalecký posudek na stanovení ceny v místě a čase obvyklé, která 

by byla vyhlašovanou cenou ve výběrovém řízení.  

  

Po vyhotovení znaleckého posudku by RM projednávala vyhlášení výběrového řízení na převod 

nemovitostí bývalého Strojaře za konkrétních podmínek.  

  

  

Pro informaci uvádíme, že Zastupitelstvo města Přerova na základě podané žádosti Stavebního a 

bytového družstva Impuls na svém jednání dne 12.4.2021 usnesením č. 695/18/4/2021 neschválilo 

záměr StMPr - 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. 

  

  

Předloženým materiálem je řešen záměr StMPr – směna nemovitostí Strojař ve vlastnictví 

StMPr za nemovitosti Palackého 27 ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV, a.s. a záměr 

StMPr - úplatný převod nemovitostí Strojař z vlastnictví StMPr.  


