
Pořadové číslo:  26/3.2.1. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 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 nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové 

jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 424/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům 

č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 

3) o celkové výměře 38,30 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a 

na pozemku p.č. 603 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 383/9482 z vlastnictví statutárního 

města Přerova do společného jmění manželů P*** M*** a B*** M***, za kupní cenu nabídnutou ve 

výběrovém řízení ve výši 560.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 29.6.2022 hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení a 

nepřijala usnesení na doporučení RM podat návrh ZP schválit úplatný převod nebytové jednotky 

zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou.  

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 4.8.2022 po projednání variantního návrhu na usnesení 

(varianta I - do vlastnictví zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou a varianta II - do vlastnictví zájemce s 

druhou nejvyšší cenovou nabídkou) podala návrh ZM schválit úplatný převod nebytové jednotky č. 

424/103 dle varianty II.  

 

 



Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku pro informaci uvádí, že v roce 2021 byly ve výběrovém řízení prodány bytové 

jednotky  č. 457/1 v domě Šrobárova 9, č. 457/12 v domě Šrobárova 9 a  č. 1032/2 v domě Trávník 20 

zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou uvedenému v důvodové zprávě, který tyto bytové jednotky již 

nevlastní. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Na převod nebytové jednotky bylo dne 20.5.2022 vyhlášeno výběrové řízení za níže uvedených 

podmínek: 

  

Předmět výběrového řízení: 
Záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 424/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům 

č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 

3) o celkové výměře 38,30 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 603 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 383/9482 z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

Termín vyhlášení: 20.5.2022 

  

Vyhlašovací cena: min. 501.580,-Kč (dle znaleckého posudku) 

převod je osvobozen od DPH 

  

Účastnický poplatek: 2.420,-Kč včetně DPH 

Jeho úhrada může být provedena v pokladně Magistrátu města Přerova - Bratrská 34 nebo 

bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerov, č. 19-1884482379/0800, var. symbol 

5305003, či poštovní poukázkou nejpozději do konce lhůty podání přihlášek do výběrového řízení. 

(Pro potřebu vyhotovení příjmového daňového dokladu proveďte, prosím, úhradu v hotovosti na 

pokladnách Magistrátu města Přerova). Tento poplatek je nevratný.  

  

Prohlídka (na místě samém): 10.6.2022 v 9,30 h  

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek: do 21.6.2022 do 11,00 h 

  

Bližší informace k jednotce:  

1. Nebytová jednotka se skládá z prostoru - obchodu o výměře 18,3 m2, skladu o výměře 18,8 m2 a 

sociálního zařízení o výměře 1,2 m2.  

2. Příspěvek do fondu oprav činí 891,- Kč měsíčně. 

3. Energetická náročnost budovy je "D". Průkaz energetické náročnosti budovy je k dispozici na 

odboru správy majetku. 

  

Podmínky výběrového řízení: 
1. Zájemce doloží čestné prohlášení, že: 

- nemá vůči statutárnímu městu Přerovu nebo jím zřízeným či založeným subjektům žádné dluhy, tj. 

pohledávky po termínu splatnosti,  

- není v likvidaci, 

- nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce, 

- nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení nebo nebylo 

insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, 



- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na 

penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo 

povoleno  

splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 

Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji 

vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika. 

  

2. Zájemce doloží prohlášení, kterým zprostí mlčenlivosti pracovníky správce daně – oddělení bytové 

správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova ohledně údajů 

týkajících se:  

- správy daní - místního poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, 

- peněžitého plnění v rámci dělené správy pokut a nákladů řízení, 

- peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu, 

to vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách pro účely výběrového řízení. 

Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji 

vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika. 

  

3. Zájemce doloží kopii dokladu o úhradě účastnického poplatku. 

  

4. Podmínkou výběrového řízení je dodržení Pravidel pro konání výběrového řízení v případech 

prodeje a nájmu nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov (na vyžádání vydá odbor správy 

majetku nebo na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika). 

  

5. Rada města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu. StMPr má právo vybrat si 

nejlépe vyhovující nabídku, odmítnout všechny nabídky, vypsat více kol výběrového řízení včetně 

elektronické aukce. V případě vícekolového řízení je uchazeč oprávněn k účasti v dalších kolech 

pouze v případě, že předloží nabídku výhodnější než v kole předchozím. Veškerými nabídkami, které 

uchazeč v jednotlivých kolech předloží, je uchazeč vázán až do doby konečného rozhodnutí zadavatele 

o nabídkách a uzavření příslušné smlouvy, pokud bude StMPr nabídka vybrána.  

  

Přihláška do výběrového řízení: 

1. bude mimo jiné obsahovat: 

- nabídku výše kupní ceny v Kč (částka bez DPH), 

- záměr na využití nebytové jednotky,  

- výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list, 

- prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným  

subjektům dluhy (viz výše), 

- zproštění mlčenlivosti (viz výše), 

- kopii dokladu o úhradě účastnického poplatku (viz výše). 

  

2. se podává na předepsaném formuláři - na vyžádání vydá odbor správy majetku a komunálních 

služeb. Formuláře jsou k dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov 

www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.  

  

Zapečetěná obálka do výběrového řízení musí být viditelně označena slovy „Odbor správy majetku – 

výběrové řízení – nebytová jednotka č. 424/103, Č. Drahlovského 3“, jinak nebude do výběrového 

řízení zařazena. Podává se na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, Přerov, přízemí nebo 

prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou). 

  

  

Do výběrového řízení se přihlásili 3 zájemci:  



1. P***S***- nabídl kupní cenu ve výši 822.223,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedl jako obchodní prostor. Souhlasil s 

vyhlášenými podmínkami a doložil potřebné dokumenty. 

  

2. P***M*** - nabídl kupní cenu ve výši 560.000,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedl vznik nové bytové jednotky a s tím spojená 

částečná revitalizace bytového fondu. Souhlasil s vyhlášenými podmínkami a doložil potřebné 

dokumenty. 

  

3. A*** K*** - nabídla kupní cenu ve výši 554.900,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedla jako obchod - kancelář. Souhlasila s 

vyhlášenými podmínkami a doložila potřebné dokumenty. 

  

Komise na zasedání dne 29.6.2022 hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení a pro návrh 

usnesení - doporučit RM podat návrh ZM schválit úplatný převod výše uvedené nebytové jednotky do 

vlastnictví zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou - Pavla Sergejeva nevyslovila souhlas nadpoloviční 

většinou všech členů komise a z tohoto důvodu nebylo toto usnesení přijato.  

  

Na základě výše uvedené skutečnosti byl RM na její schůzi dne 4.8.2022 předložen návrh na usnesení 

ve variantním řešení, se kterým ze zájemců uzavřít kupní smlouvu, zda se zájemcem s nejvyšší 

cenovou nabídkou (VARIANTA I - panem S***) nebo se zájemcem, který v domě vlastní již 2 bytové 

jednotky a podal druhou nejvyšší cenovou nabídku (VARIANTA II - panem M***).  

  

RM na základě skutečností, že pan S*** se účastní vyhlašovaných výběrových řízení na prodej 

majetku ve vlastnictví StMPr a v roce 2021 mu byly v rámci výběrového řízení do jeho vlastnictví s 

podanou nejvyšší cenovou nabídkou prodány bytové jednotky č. 457/1 v domě Šrobárova 9, č. 457/12 

v domě Šrobárova 9 a č. 1032/2 v domě Trávník 20, které již nevlastní a dále na základě skutečnosti, 

že manželé Mandátovi vlastní v předmětném domě 2 bytové jednotky a mají zájem nebytovou 

jednotku zrekonstruovat na bytovou jednotku, podala návrh ZM schválit úplatný převod nebytové 

jednotky do vlastnictví pana P*** M***.  

  

Na základě usnesení RM byl vyhotoven návrh kupní smlouvy, který byl zaslán k odsouhlasení 

protistraně a dle sdělení pana M***by nebytovou jednotku měli zájem nabýt do společného jmění 

manželů P*** a B***M***.  

  

Dne 22.8.2022 bylo doručeno panem S***vyjádření k rozhodnutí RM - viz příloha.  

  

Projednáním dispozice je řešeno hodnocení nabídek do výběrového řízení na úplatný převod 

nebytové jednotky č. 424/103 v domě Č. Drahlovského 3 z vlastnictví StMPr do vlastnictví 

zájemce z výběrového řízení.  

 

 


