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Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytových jednotek  v 
objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 
3672 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví 
nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje výjimku z postupu dle odst. 12.) článku II vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak, že v případě prodeje bytových jednotek v objektu k 
bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672, v 
k.ú. Přerov (Na Odpoledni 2) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2178 a pozemku p.č. 3672, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných 
bytových jednotek náleží, budou smlouvy o převodu jednotek podány ke katastrálnímu úřadu k 
zahájení vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen min. 66 % jednotek 
určených k prodeji.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 
schválit výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy u objektu k 
bydlení Na Odpoledni 2 budou smlouvy předány ke vkladovému řízení při dosažení 66 % 
uzavřených a uhrazených smluv z důvodu schválení záměru prodeje při dosažení nižšího 
zájmu nájemců ve výši 66 % na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 22.6.2009, 
usnesením č. 686/22/3/2009, neboť obdobně bylo postupováno při schvalování převodu 



nižšího počtu bytových jednotek v domě na Jižní čtvrti IV/10, 11, 12 v Přerově, převod 69 % 
jednotek určených k prodeji (usnesení zastupitelstva č. 434/11/3/2012).

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na své 24. schůzi dne 16.1.2008 schválila záměr převodu 1.013 bytových 
jednotek v 56 objektech k bydlení do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění, za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

Ve smyslu odstavce 1) článku II vnitřního předpisu č. 25/2007 byli v listopadu a prosinci 2008 
osloveni nájemci 1.013 bytových jednotek v 56 objektech k bydlení s žádostí o sdělení, zda mají zájem 
o nabytí jednotky do vlastnictví.

Po obdržení sdělení nájemců, kteří mají zájem o odkoupení užívaných bytových jednotek, 
bylo ve smyslu odstavce 3) článku II vnitřního předpisu č. 25/2007 předloženo k projednání v 
orgánech obce schválení prodeje bytových jednotek v domech kde zájem nájemců je v rozmezí 60 –
70 %. Současně byl předložen na vědomí seznam domů ve kterých zájem nájemců o odkoupení bytů 
dosahuje více než 70 % a kde bude realizován prodej bytových jednotek a rovněž seznam domů ve 
kterých nedosahuje zájem nájemců požadovaných 60 % a převod bytů v těchto domech nebude 
realizován. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 22. zasedání dne 22.6.2009 po projednání schválilo 
usnesením č. 686/22/3/2009 záměr převodu 127 bytových jednotek v šesti objektech k bydlení mimo 
jiné i v domě Na Odpoledni 2 v Přerově, kde zájem nájemců nedosahoval požadované výše 70 % ale 
pouze výše 66 %.

U objektů k bydlení u kterých byl v orgánech obce schválen záměr prodeje při nižším zájmu 
nájemců o odkoupení bytových jednotek zadal prodejce bytových jednotek zpracování prohlášení 
vlastníka včetně vkladu do katastru nemovitostí a následně vyhotovení znaleckých posudků. 

V domě Na Odpoledni 2 v Přerově je celkem 22 bytových jednotek. Čtyři bytové jednotky 
jsou volné, neužívané nájemci a budou prodány v aukci. K prodeji do vlastnictví nájemců tak zůstalo 
18 bytových jednotek. Zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahoval 66 % výše.

Záměr statutárního města Přerova převést 1.013 bytových jednotek v 56 objektech k bydlení, 
mimo jiné i 22 bytů v domě Na Odpoledni 2 v Přerově, do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění byl zveřejněn na úřední desce v období od 30.1.2008 do 
15.2.2008.

Převod bytových jednotek do vlastnictví nájemců byl ve smyslu odstavce 7) článku II 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění přeložen k projednání v orgánech obce. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání dne 18.6.2012 po projednání schválilo 
usnesením č. 493/12/3/2012 úplatný převod 18 bytových jednotek v domě Na Odpoledni 2 v Přerově 
do vlastnictví nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994Sb., v platném znění, za ceny dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, kdy seznam nájemců včetně kupních 
cen byl uveden v příloze č. 1 předlohy.

Po schválení převodů bytových jednotek v domě Na Odpoledni 2 v Přerově převzalo 18 
nájemců v období od 16.7.2012 do 20.8.2012 nabídky na převody bytových jednotek do vlastnictví. V 
době dvouměsíční nabídkové lhůty uzavřelo smlouvu o převodu vlastnictví 12 nájemců, přičemž 11 
nájemců uhradilo kupní cenu v požadované lhůtě 30 dnů.

Jeden nájemce bytové jednotky v tomto domě, který neuzavřel smlouvu o převodu bytové 
jednotky ve dvouměsíční nabídkové lhůtě požádal o možnost převodu bytové jednotky za cenu 
platnou v době dvouměsíční nabídkové lhůty. Možnost převodu bytové jednotky za cenu platnou v 
době dvouměsíční nabídkové lhůtě schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. zasedání dne 
5.11.2012, usnesením č. 606/14/3/2012. Dne 19.11.2012 byla uzavřena smlouva o převodu vlastnictví 
bytové jednotky. Kupní cena u této bytové jednotky je splatná do 19.12.2012.

Šestiměsíční nabídková lhůta pro 4 nájemce, kteří převzali nabídky a neuzavřeli smlouvy o 
převodu vlastnictví, uplyne dne 25.1.2013 a pro jednoho nájemce uplyne dne 17.2.2013.



Z celkového počtu 18 bytových jednotek v domě Na Odpoledni 2 v Přerově převzalo nabídku 
18 nájemců. Kupní smlouvu ve dvouměsíční nabídkové lhůtě uzavřelo 13 nájemců. Kupní cenu 
následně uhradilo 12 nájemců. Jedni z nájemců, kteří uzavřeli kupní smlouvu dne 19.10.2012 měli 
kupní cenu uhradit v termínu do 19.11.2012. Při prověřování plateb prodejcem bytových jednotek 
Mgr. Derychovou bylo kupujícími telefonicky sděleno, že kupní cenu nejsou schopni uhradit z důvodu 
neposkytnutí úvěru. V současné době je další postup řešen s kupujícími a po jejich písemném 
vyjádření bude předložen k projednání v orgánech obce. Šestiměsíční nabídková lhůta pro tyto 
nájemce končí dne 9.2.2013.

Zájem nájemců o převod bytových jednotek, kdy smlouvu o převodu uzavřelo a následně 
kupní cenu uhradilo pouze 12 nájemců, dosahuje výše 66,6 %.

Převod bytových jednotek, kdy zájem nájemců nedosahuje 70 % výše, je předložen k 
projednání v orgánech obce ke schválení vyjímky dle odstavce 12) článku II vnitřního předpisu č. 
25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“.

Vzhledem ke skutečnosti, že informace o neuhrazení kupní ceny byly nájemci telefonicky 
potvrzeny dne 20.11.2012, tj. v den zasedání Rady města Přerova, je předloha řešící situaci prodeje 
bytových jednotek v domě Na Odpoledni 2 v Přerově z časových důvodů předložena k projednání na 
zasedání Zastupitelstva města Přerova bez předchozího projednání v radě. Tento postup je zvolen i z 
důvodu, kdy další nejbližší jednání zastupitelstva se uskuteční dne 4.2.2013 a nájemci bytových 
jednotek, kteří řádně uzavřeli smlouvy o převodu vlastnictví a uhradili kupní cenu by museli čekat na 
projednání postupu další cca 3 měsíce a po tuto dobu hradit nájem za užívání bytové jednotky.

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce schválení vyjímky z 
vnitřního předpisu č. 25/2007, kdy uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek, u 
kterých byla uhrazena kupní cena, budou předány na katastrální úřad při dosažení prodeje u 66 
% jednotek v domě Na Odpoledni 2 v Přerově.




