
Pořadové číslo:  2/3.3.5. 

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: 

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – jednotky č. 

555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na 

p.č. 194, včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na 

pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 

na společných částech budovy společných vlastníkům jen některých jednotek (patro 

TGM 16)  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – 

jednotky č. 555/5, jiný nebytový prostor, byt. z., vymezené v budově Přerov I – Město, č.p. 

555, adminis., LV 5021, na parcele 194, LV 5021, včetně spoluvlastnického podílu o 

velikosti 60202/361888 na společných částech budovy a na pozemcích parcela č. 193/1, 

ostatní plocha, manipulační plocha, ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. 

nár. kult. pam. a parcela č. 194, zastavěná plocha a nádvoří, ochr. pásmo nem. kult. pam., 

pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam., na pozemku stojí stavba: Přerov I – Město, č.p. 

555, adminis., zapsaných na listech vlastnictví č. 16316 a 5021 pro katastrální území Přerov, 

obec Přerov z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 10.427.000,- Kč a 

uzavření kupní smlouvy mezi Českou republikou, s příslušností hospodařit Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové 

Město, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako kupujícím. 

 

 

 

 

 



2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 1121 210 Příjem z daně 

z příjmů  

právnických 

osob 

133 359,0 + 5 427,0 138 786,0 

6310 2141  Příjem z 

úroků 

21 500,0 * + 5 000,0 26 500,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3613 530 Akce nad 500 

tis. Kč (č. 

5300755 

– Výkup 

jednotky č. 

555/5 patro 

TGM 16) 

0,0 + 10 427,0 10 427,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala na svém 16. zasedání konaném dne 19.11.2021 záměr, kdy měla být 

mj. i nebytová jednotka TGM získána do vlastnictví města prostřednictvím směny, kdy zkonstatovala, 

že nabytí nebytové jednotky v budově na nám TGM je dalším krokem pro získání vlastnického práva 

k celé budově, do níž je plánováno umístění úředníků magistrátu. 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu nám. 

TGM 555/16, objekt a podíly na pozemku. Projekt ve svém zadání zahrnuje rekonstrukci celého 

objektu, včetně přilehlých ploch. Pro další práce na PD požaduje oddělení investic vyřešení 

majetkoprávních vztahů co nejdříve.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb výkup doporučuje, SMPr se tak stane vlastníkem celé 

budovy TGM 16. Dále konstatuje, že v rozpočtu odboru nejsou finanční prostředky pro realizaci 

výkupu, proto bylo požádáno o posílení rozpočtu o 10 427 000 Kč. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. K financování akce budou zapojeny 

zdroje ze zlepšeného plnění na příjmu z daně z příjmů právnických osob a příjmech z úroků.   

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 4. schůzi konané dne 24.11.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova a úpravu 

rozpočtu, dle návrhu usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Stavba pro administrativu č.p. 555, příslušná k části obce Přerov I-Město, která je postavena na 

pozemku p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 v k.ú. Přerov, se kterým je funkčně 

spojen pozemek p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2 v k.ú. Přerov, se 

nachází v centru města Přerova na náměstí TGM 16, jsou v ní vymezeny následující jednotky: 

  

- jednotka č. 555/1 (jiný nebytový prostor), ve které je provozována restaurace „U Radnice“, o 

celkové výměře 432,13 m2 v 1. PP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 

43213/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 43213/361888 na 

pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví SMPr 

- jednotka č. 555/2 (jiný nebytový prostor) sloužící jako prodejna o celkové výměře 584,83 m2 v 

1. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 58483/361888 na společných částech 

budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 58483/361888 na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1, oba v 

k.ú. Přerov, ve vlastnictví SMPr 

- jednotka č. 555/3 (jiný nebytový prostor) sloužící jako prodejna o celkové výměře 8,24 m2 v 1. 

NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 824/361888 na společných částech 

budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 824/361888 na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1, oba v k.ú. 

Přerov, ve vlastnictví SMPr  

- jednotka č. 555/4 (jiný nebytový prostor) sloužící jako prodejna o celkové výměře 16,12 m2 v 1. 

NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 1612/361888 na společných částech 

budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 1612/361888 na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1, oba v 

k.ú. Přerov, ve vlastnictví SMPr  

- jednotka č. 555/5 (jiný nebytový prostor) sloužící jako kancelářské prostory o celkové výměře 

602,02 m2 v 2. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 60202/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 a 

p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 128 00 Praha 2 (dále jako „ÚZSVM“) – k vlastnictví jednotky č. 555/5 náleží rovněž 

spoluvlastnický podíl id. 60202/120102 na společných částech budovy č.p. 555 – výtahu včetně jeho 

strojovny, které jsou společné jen vlastníkům jednotek č. 555/5 a č. 555/8, 

- jednotka č. 555/6 (jiný nebytový prostor) sloužící jako kancelářské prostory o celkové výměře 

543,24 m2 v 3. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 54324/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 54324/361888 na pozemcích p.č. 194 a 

p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví SMPr  

- jednotka č. 555/7 (dílna nebo provozovna) sloužící jako provozovna o celkové výměře 9,38 m2 v 

3. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 938/361888 na společných částech 

budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 938/361888 na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1, oba v k.ú. 

Přerov, ve vlastnictví SMPr 

- jednotka č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2 sloužící jako kancelářské 

prostory ve 4. NP a sklady v 1. PP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 

59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 59900/361888 na 

pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví SMPr, k vlastnictví jednotky č. 555/8 

náleží rovněž spoluvlastnický podíl id. 59900/120102 na společných částech budovy č.p. 555 – výtahu 

včetně jeho strojovny, které jsou společné jen vlastníkům jednotek č. 555/5 a č. 555/8, 

- jednotka č. 555/9 (jiný nebytový prostor) sloužící jako kancelářské prostory o celkové výměře 

557,19 m2 v 5. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 55719/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 55719/361888 na pozemcích p.č. 194 a 

p.č. 193/1 2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví SMPr  

- jednotka č. 555/10 (jiný nebytový prostor) sloužící jako kancelářské prostory o celkové výměře 

266,73 m2 v 6. NP budovy č.p. 555, ke které náleží spoluvlastnický podíl id. 26673/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnický podíl id. 26673/361888 na pozemcích p.č. 194 a 

p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví SMPr.  



  

Z výše uvedeného vyplývá, že SMPr vlastní, mimo jednotku č. 555/5 (jiný nebytový prostor), již 

všechny jednotky vymezené ve shora uvedené administrativní budově.  

  

Jednotku č. 555/5 (jiný nebytový prostor) v 2. NP budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), užívá 

statutární město Přerov již od roku 2003 k výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti 

občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidence motorových vozidel. S 

ohledem na zvláštní technické požadavky, které jsou na výkon státní správy v oblasti občanských 

průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidence motorových vozidel kladeny, bylo 

statutární město Přerov nuceno jednotku č. 555/5 s vynaložením značných finančních investic 

speciálně přizpůsobit a již od roku 2003 podnikalo kroky k realizaci úplatného převodu jednotky č. 

555/5 z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Důvodem je snaha statutárního města Přerova zajistit Magistrátu města Přerova vhodné prostory pro 

vykonávání jeho dalších činností v přenesené nebo i samostatné působnosti (tj. snaha statutárního 

města Přerova přemístit převážnou část výkonu správních agend Magistrátu města Přerova do jedné 

budovy) a možnost provedení celkové rekonstrukce budovy za účelem revitalizace severozápadní 

strany nám. T.G.Masaryka.  

  

V současné době užívá SMPr nebytovou jednotku č. 555/5 na základě Smlouvy o nájmu nemovité věci 

č.j. UZSVM/OPR/4944/2019-OPRM ze dne 23.8.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020. Dále 

byla uzavřena Smlouva o právu provést stavbu, č.j. UZSVM/OPR/1245/2022-OPRM ze dne 8.4.2022, 

pro účely zahájení projekční a administrativní přípravy stavby "TGM-rekonstrukce budovy magistrátu 

v Přerově". 

  

Po vzájemných jednáních mezi zástupci SMPr a ÚZSVM týkajících se úplatného nabytí shora 

uvedené nebytové jednotky obdrželo SMPr dne 31.10.2022 návrh kupní smlouvy. 

  

Za účelem stanovení kupní ceny nechal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových společností 

XP invest s.r.o. vypracovat znalecký posudek č. 15600-242/2022, na jehož základě byla cena dle 

platného cenového předpisu stanovena ve výši 10.408.140,- Kč.  

Po vzájemném jednání byla nabídková kupní cena stanovena ve výši 10.427.000,- Kč.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod – nebytové jednotky č. 

555/5 včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu na pozemcích a společných částech budovy 

(patro TGM 16) do vlastnictví SMPr.  

 

 


