
Pořadové číslo:  23/3.5.1. 

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 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - mobilního pódia 

Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně příslušenství 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec 

včetně příslušenství, inv. č. 750-00000002 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Aleše 

Sigmunda, místem podnikání Dřevohostice, Sadová 422, IČ 65916484 za nabídnutou kupní cenu ve 

výběrovém řízení ve výši 355.000,- Kč včetně DPH 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.9.2021 schválila vyhlášení výběrového řízení na převod 

movité věci za konkrétních podmínek.  

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.1.2022 podala návrh ZM schválit úplatný převod movité 

věci z vlastnictví StMPr dle návrhu na usnesení.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na zasedání dne 3.11.2021 hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení na úplatný 

převod movité věci a doporučila RM schválit úplatný převod zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou.  

 

Důvodová zpráva: 

Movitou věc - mobilní pódium Nivec a mobilní střešní konstrukci Litec včetně příslušenství užívá na 

základě nájemní smlouvy ze dne 13.4.2015 společnost Technické služby města Přerova s.r.o., se 



sídlem Přerov I-Město, Na Hrázi 3165/17, IČ 27841090. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s 

výpovědní dobou 1 měsíc. Výše nájemného je stanovena jako operativní nájemné ve výši 370,24 

Kč/den za užívání předmětu nájmu třetími osobami, ke které bude připočtena příslušná sazba DPH. 

Účelem nájmu je využití movité věci pro zabezpečování oslav a dalších akcí (např. společenských, 

kulturních, politických) pořádaných přednostně pronajímatelem.  

  

Na základě návrhu ředitele TSMPr, Ing. Střelce, aby StMPr nabídlo tuto movitou věc k prodeji, 

rozhodla RM na své schůzi dne 23.9.2021 o vyhlášení výběrového řízení na prodej této movité věci. 

  

Cena v místě a čase obyklá movité věci dle znaleckého posudku činila 459.500,-Kč včetně DPH.  

  

Výběrové řízení bylo vyhlášeno bez vyhlašované ceny. Účastnický poplatek činil 2.420,- Kč vč. DPH. 

Termín uzávěrky nabídek - přihlášek dne 3.11.2021. 

  

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

zasedání dne 3.11.2021, do kterého se přihlásili 3 zájemci: 

  

1. společnost SERENDIPITY s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, B. Němcové 1651/7, IČ 07291591, 

která nabídla kupní cenu ve výši 225.060,- Kč včetně DPH.  

Předložila záměr na využití movité věci pro provozování podnikatelské činnosti v obasti NACE 90.02 

+ edukační činnost a využití pro NNO. Účastnický poplatek byl uhrazen. Souhlasila s vyhlášenými 

podmínkami a doložila potřebné dokumenty. 

  

2. společnost SERENDIPITY Prague s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, B. Němcové 1651/7, IČ 

07505698, která nabídla kupní cenu ve výši 278.300,- Kč včetně DPH. Předložila záměr na využití 

movité věci pro provozování pódiové činnosti v rámci podnikání. Účastnický poplatek byl uhrazen. 

Souhlasila s vyhlášenými podmínkami a doložila potřebné dokumenty. 

  

3. Aleš Sigmund, místem podnikání Dřevohostice, Sadová 422, IČ 65916484, který nabídl kupní 

cenu ve výši 355.000,- Kč včetně DPH. Předložil záměr na využití movité věci pro soukromé účely. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Souhlasil s vyhlášenými podmínkami a doložil potřebné dokumenty. 

  

Komise pro projednání nabídek doporučila RM podat návrh ZM schválit uzavření kupní smlouvy na 

převod movité věci se zájemcem s nejvyšší cenovou nabídkou - Alešem Sigmundem. 

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.2.2022 projednávala skončení nájemního vztahu k movité 

věci mezi StMPr a TSMPr s.r.o., a to dohodou ke dni 28.2.2022. 

  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod movité věci - mobilního pódia Nivec a mobilní 

střešní konstrukci Litec včetně příslušenství z vlastnictví StMPr.  

 

 


