
Pořadové číslo: 14/3.9.1.

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 26.10.2012

Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 5. 11. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
EVA POSPÍŠILÍKOVÁ, vedoucí oddělení bytové správy
MIROSLAVA VACULÍKOVÁ, referent majetkové správy, oddělení 
bytové správy

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové 
jednotky č. 2489/2 v objektu k bydlení č.p. 2489, č.p. 2490, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky č. 2489/2 v objektu k bydlení č.p. 2489, 
č.p. 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č. 5734/13 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I, č. or. 26,27) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5121/78311 a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
pozemku p.č. 5734/12, zast. plocha, o výměře 150 m2 a pozemku p.č. 5734/13, zast. plocha, o výměře 
163 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5121/78311, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do 
společného jmění manželů V. a  J. L., za kupní cenu 510.100,- Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova

Rada města Přerova na své 50. schůzi dne 17.10.2012 projednala a Zastupitelstvu města 
Přerova doporučila schválit doprodej uvedené bytové jednotky, dle návrhu na usnesení. 

Stanovisko Odboru správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova podat návrh
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod, doprodej uvedené bytové jednotky, dle  
návrhu na usnesení. 



Důvodová zpráva:

Převod bytových jednotek v uvedeném objektu k bydlení byl schválen v orgánech obce ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice Městského úřadu Přerov č. 1/98 v 
platném znění.

Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění obdrželi nájemci bytů nabídky na převod 
bytových jednotek do vlastnictví včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a 
zastavěných pozemcích.

Někteří nájemci tyto nabídky neakceptovali a k převodům bytových jednotek tak nedošlo. Po 
prodeji většiny bytových jednotek zůstaly v jednotlivých objektech bydlení některé bytové jednotky ve 
vlastnictví statutárního města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání dne 10.12.2007 po projednání vydalo 
usnesením č. 216/11/3/2007 vnitřní předpis č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

Prodej bytů v domě Jižní čtvrť I/26,27 byl schválen Usnesením 33. ZM ze dne 4.10.2010. V 
objektu bydlení č.p. 2489, č.p. 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5734/12 a na pozemku p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/26,27) bylo z celkového počtu 15 
bytových jednotek prodáno 11 bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstávají 4 
bytové jednotky. Tři byty jsou pronajaté a byt č. 2489/2 je v současné době volný. Prodej volných 
bytových jednotek je v současné době realizován formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou. 
Podmínky byly schváleny ZM na 5. zasedání dne 18. dubna 2011 a na 9. zasedání ze dne 12.12.2011.

Byt číslo 2489/2 měl být předmětem výběrového řízení již v dubnu roku 2012. Seznam všech
bytů vč. podmínek byl zveřejněn  na úřední desce MMPr ve dnech 20.4.2012 – 21.5.2012 s uvedením 
minimálních cen bytových jednotek a pohledávek. Administrativní chybou bývalé pracovnice 
Domovní správy města Přerova bylo však v seznamu uvedeno č. bytu 2489/1, který je však obsazen 
nájemcem, nikoliv č. bytu 2489/2. K administrativní chybě došlo v důsledku chybného očíslování bytů 
v počítačovém programu DES, které nekorespondovalo s prohlášením vlastníka. Bohužel i při 
prohlídkách bytu, které proběhly 25.4.2012 od 14:30 – 15:00 hod., nebyla ze strany pracovnice 
věnována jinému očíslování bytu pozornost. Všichni kupující se zúčastnili prohlídky bytu č. 2589/1, 
přestože byli v bytě č. 2589/2. Taktéž byla předložena na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
předloha, na základě které byl schválen úplatný převod volného bytu 2489/1 v domě č.p. 2489,2490 v 
Přerově, Jižní čtvrť I/27, na pozemku p.č. 5734/12, zast. plocha, a  5734/13, zast. plocha, vč. 
spoluvlastnického podílu 5121/78311 na společných částech domu a uvedených pozemcích v k.ú. 
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana V. L., za kupní cenu 510 100,- Kč. Jelikož má kupující na 
podpis smlouvy od schválení v ZM Přerova 60 dní, byly po transformaci Domovní správy města 
Přerova k 30.6.2012 na oddělení bytové správy předány předchystané kupní smlouvy, aby byl prodej 
dokončen již na výše uvedeném oddělení. Smlouvy byly zkontrolovány, zda opravdu souhlasí veškeré 
uvedené údaje s usnesením ZM a s údaji uvedenými u bytu č. 2489/1 v prohlášení vlastníka. Smlouva 
byla oboustranně podepsána dne 24.7.2012 a dne 2.8.2012 byl na katastr nemovitostí odnesen návrh 
na vklad. Po zavkladování při předávání bytu p. L. dne 29.8.2012 v 16:00 hod. bylo na místě zjištěno, 
že volný byt, který pan L. kupoval a který si prohlédl před podáním nabídky je byt 2489/2, což 
souhlasí s prohlášením vlastníka. ZM města Přerova schválilo svým usnesením ze dne 10.9.2012 
zrušení kupní smlouvy k bytu č. 2489/1 v objektu k bydlení č.p. 2489, č.p. 2490, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov. Na základě 
souhlasného prohlášení byl požádán katastr nemovitostí o obnovení původního stavu u bytu č. 2489/1 
v domě č.p. 2489, 2490 v Přerově, Jižní čtvrť I/26,27, na pozemku p.č. 5734/12, zast. plocha, a  
5734/13, zast. plocha, vč. spoluvlastnického podílu 5121/78311 na společných částech domu a 
uvedených pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov. Toto však nebylo k dnešnímu dni zatím katastrem 
nemovitostí provedeno.    

Rada města Přerova na své 47. schůzi dne 4.9.2012 po projednání schválila usnesením č. 
1841/47/6/2012 záměr převodu – doprodej bytové jednotky č. 2489/2 v objektu k bydlení č.p. 2489, 
č.p. 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č. 5734/13, 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I, č. or. 26,27) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. 2489, č.p. 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, na  zastavěném 



pozemku p.č. 5734/12, zast. plocha, o výměře 150 m2 a pozemku p.č. 5734/13, zast. plocha, o výměře 
163 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5121/78311, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.

Záměr statutárního města Přerova převést uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce 
v období od 14.9.2012 do 1. 10. 2012. Po zveřejnění nebyla na daný byt podána žádná nabídka a 
zájem o koupi bytu manželi V. a J. L. stále trvá. Novou nabídku již nepodával a platí jeho původní 
cena ve výši 510 100,- Kč, kterou nabídl při koupi bytu 2489/1 a to z toho důvodu, že prohlídka byla 
ve správném bytě tj. 2489/2 a tudíž nabídku podával na byt, který fyzicky shlédl před podáním 
nabídky v předchozí obálkové metodě, kdy došlo pouze k administrativní chybě v označení čísla bytu.

Převod – doprodej bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech 
domu a zastavěném pozemku je předložen k projednání v orgánech obce dle návrhu na usnesení.

Rada města Přerova na své 50 schůzi dne 17.10.2012 projednala a Zastupitelstvu města  
Přerova doporučila schválit doprodej uvedené bytové jednotky, dle návrhu na usnesení. 

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce schválení převodu –
doprodeje volné bytové jednotky č. 2489/2 v objektu k bydlení č.p. 2489, č.p. 2490, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť I, č. or. 26,27) včetně příslušného spoluvlastnického podílu k společným částem budovy i 
pozemku.




