
Pořadové číslo:  2/3.1.1. 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerov  –  pozemku p.č. 4253, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k 

části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 4252  vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 44) ve 

vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek p.č. St. 725, jehož součástí je objekt 

občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 726, jehož součástí je objekt 

občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 728, jehož součástí je objekt 

občanské vybavenosti vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí 

(Pod Skalkou 11) a části pozemku p.č. 30/4  vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - směnu pozemku p.č. 4253 zast. pl. a nádvoří o celkové 

výměře 193 m2, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-Město, 

(Velká Dlážka 44) a pozemku p.č. 4252 zahrada o celkové výměře 1.281 m2 vše v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření příspěvkové organizace Středisko sociální 

prevence Olomouc, se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce 622/26, IČ 75004437 za 

nemovitosti – pozemek p.č. St. 725 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 377 m2, jehož součástí je 

objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e., pozemek p.č. St. 726 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 

334 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e., pozemek p.č. St. 728 zast. pl. a 

nádvoří o celkové výměře 594 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 50, příslušný k 

části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11) a části pozemku p.č. 30/4 ost. pl., jiná plocha dle 

geometrického plánu č. 1310-135/2020 označené jako pozemek p.č. 30/106 ost. pl., jiná plocha o 

výměře 1.493 m2 a jako pozemek p.č. 30/107 ost. pl., jiná plocha o výměře 371 m2 vše v k.ú. 

Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina na svém 15. jednání dne 9.9.2022 doporučila vyžádat vyjádření oddělení školství 

a vedení MŠ Pod Skalkou 13 (zejména prověřit rozsah převáděného pozemku v okolí budovy, zda 

nejsou využívány funkční sousední MŠ), dále vyjádření oddělení bytové správy a prověřit, zda na 

budově se nenachází kamerový systém. Obecně koordinační skupina neměla ke směně námitek.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.10.2022 po projednání podala návrh ZM schválit záměr 

StMPr - směnu nemovitostí Velká Dlážka 44 ve vlastnictví Olomouckého kraje za nemovitosti Pod 

Skalkou 11 ve vlastnictví StMPr.  

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor SVŠ doporučuje předmětnou směnu nemovitostí pro poskytování registrované sociální služby 

chráněné bydlení. Poskytovatel Domov Na zámečku Rokytnice p.o. v rámci transformace sociálních 

služeb má záměr rozšířit tuto službu do Přerova, kde prozatím nepůsobí žádný jiný poskytovatel této 

služby. Vznik chráněného bydlení je jedním z cílů v rámci střednědobého plánování sociálních služeb. 

Jedná se o pobytovou sociální službu, v rámci které mají uživatelé (nejčastěji lidé s mentálním 

postižením) možnost žít v přirozeném prostředí za asistence sociálního pracovníka a pracovníků v 

sociálních službách. S poskytovatelem máme nastavenou dobrou spolupráci, proběhla jednání o 

charakteru poskytované služby. Za obec s rozšířenou působností se budeme vyjadřovat ke Krajskému 

úřadu Olomouckého kraje ve smyslu nastavení služby, cílové skupiny uživatelů, využití pro občany 

města Přerova. 

 

Oddělení školství a mládeže uvedlo, že na části pozemku p.č. 30/4 v k.ú. Předmostí, která je v 

současné době užívána MŠ Pod Skalkou 13 a není tato část oddělena od části pozemku, který by měl 

být předmětem směny, se již dle požadavku paní ředitelky  MŠ Pod Skalkou 13 připravuje realizace 

vybudování nového oplocení se vstupní brankou. Chybějící oplocení zahrady bude realizováno i s 

ohledem na zajištění bezpečnosti dětí.  

 

 

Městská policie Přerov 

Kamerový systém Městské policie Přerov se na budově Pod Skalkou 11 nenachází a jeho zřízení není 

plánováno.  

 

Odbor správy majetku  

Oddělení bytové správy souhlasí se záměrem dle žádosti Olomouckého kraje.  V současné době 

neexistuje záměr na využití budov "bývalé ZŠ a MŠ" a náklady na renovaci s případnou změnou 

užívání by představovaly částky v řádech 10 mil. korun. Doporučuje v rámci návrhu směny projednat 

budoucí využití objektu Velká Dlážka č.p. 541/44. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Nemovitosti - pozemek p.č. 4253 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 193 m2, jehož součástí je objekt 

bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-Město, (Velká Dlážka 44) a pozemek p.č. 4252 

zahrada o celkové výměře 1.281 m2 vše v k.ú. Přerov jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, s 



právem hospodaření příspěvkové organizace Středisko sociální prevence Olomouc, se sídlem 

Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce 622/26, IČ 75004437 a nacházejí se na ul. Velká Dlážka. 

Část prostor v objektu byla užívána Střediskem sociální prevence Olomouc jako Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy. V současné době je činnost Poradny pro rodinu Přerov provozována v 

prostorách budovy Smetanova 7 v Přerově.  

Část prostor je užívána příspěvkovou organizací statutárního města Přerov - Městskou knihovnou v 

Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 211/36, IČ 70887616 jako pobočka městské 

knihovny, která nabízí komplexní knihovnické služby pro uživatele všech věkových kategorií. 

Pobočka spolupracuje se školami a pořádá řadu akcí pro děti a mládež. Knihovna je vybavena 

nájezdovou rampou pro tělesně postižené uživatele. 

  

  

Nemovitosti – pozemek p.č. St. 725 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 377 m2, jehož součástí je 

objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e., pozemek p.č. St. 726 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 

334 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e., pozemek p.č. St. 728 zast. pl. a 

nádvoří o celkové výměře 594 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 50, příslušný k 

části obce Přerov II-Předmostí, části pozemku p.č. 30/4 ost. pl., jiná plocha dle geometrického plánu č. 

1310-135/2020 označeného jako pozemek p.č. 30/106 ost. pl., jiná plocha o výměře 1.493 m2 a jako 

pozemek p.č. 30/107 ost. pl., jiná plocha o výměře 371 m2 vše v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 11) jsou 

ve vlastnictví statutárního města Přerov a jsou situovány v ul. Pod Skalkou v místní části Předmostí. V 

minulosti byly užívány jako ZŠ a MŠ. V současné době jsou prostory neužívané.  

  

Olomoucký kraj připravuje realizaci transformace sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými 

organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem. V souvislosti s transformací pobytových sociálních 

služeb ve vybraných příspěvkových organizacích Olomouckého kraje, poskytujících službu domov 

pro osoby se zdravotním postižením, byly k uvedenému účelu jako vhodné vytipovány i nemovitosti 

ve vlastnictví StMPr. Na základě této skutečnosti se Olomoucký kraj obrátil na statutární město Přerov 

se žádostí o směnu nemovitostí Velká Dlážka 44 v jejich vlastnictví za nemovitosti Pod Skalkou 11 ve 

vlastnictví StMPr.  

Nemovitosti Pod Skalkou 11 by byly využity pro poskytování registrované sociální služby chráněné 

bydlení. Poskytovatel Domov Na zámečku Rokytnice p.o., příspěvková organizace Olomouckého 

kraje, v rámci transformace sociálních služeb má záměr rozšířit tuto službu do Přerova, kde prozatím 

nepůsobí žádný jiný poskytovatel této služby. Vznik chráněného bydlení je jedním z cílů v rámci 

střednědobého plánování sociálních služeb. Jedná se o pobytovou sociální službu, v rámci které mají 

uživatelé (nejčastěji lidé s mentálním postižením) možnost žít v přirozeném prostředí za asistence 

sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách.  

  

Po schválení záměrů, jak ze strany Olomouckého kraje, tak ze strany StMPr, by byly objednány 

znalecké posudky na ocenění obou nemovitostí. Předpokládáme, že hodnota směňovaných nemovitostí 

ve vlastnictví StMPr bude vyšší, tudíž směna by byla, pravděpodobně, realizována s doplatkem rozdílu 

cen směňovaných nemovitostí ve prospěch StMPr. V této věci budou s Olomouckým krajem probíhat 

jednání.  

  

Předloženým materiálem je řešen záměr StMPr - směna nemovitostí Velká Dlážka 44 ve 

vlastnictví Olomouckého kraje za nemovitosti Pod Skalkou 11 ve vlastnictví StMPr, ve kterých 

by byla poskytována sociální služba chráněné bydlení ze strany poskytovatele služby Domovu 

Na zámečku Rokytnice p.o.  

 

 


