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Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytových jednotek 
v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 5739/3 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. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/1, 2, 3, 4) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2600, 
č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 a pozemku p.č. 5739/3, 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. 62 % jednotek určených k prodeji.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala vyjímku z postupu dle 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 62 % jednotek v domě, na své 
55. schůzi dne 29.1.2013. O výsledku jednání Rady města Přerova budou zastupitelé 
informování předkladatelem na zasedání zastupitelstva.



Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 
v platném znění, kdy u objektu k bydlení na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 budou smlouvy předány 
ke vkladovému řízení při dosažení 62 % uzavřených a uhrazených smluv z důvodu schválení 
záměru prodeje při dosažení nižšího zájmu nájemců ve výši 62,5 % 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 Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 v Přerově, kde zájem nájemců 
nedosahoval požadované výše 70 % ale pouze výše 62,5 %.

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 Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 v Přerově je celkem 32 bytových jednotek. U jedné 
bytové jednotky bylo řešeno vyklizení bytu a v současné době je volná. K prodeji nájemcům 
je tak určeno 29 bytů. Zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahoval 62,5 %.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání dne 10.9.2012 po projednání 
schválilo usnesením č. 556/13/3/2012 úplatný převod 29 bytových jednotek v domě na Jižní 
čtvrti II/1, 2, 3, 4 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 převzali  
nájemci v období od 1.10.2012 do 13.11.2012 nabídky na převody bytových jednotek do 



vlastnictví. V době dvouměsíční nabídkové lhůty uzavřelo smlouvu o převodu vlastnictví 21 
nájemců, přičemž 19 nájemců uhradilo kupní cenu v požadované lhůtě 30 dnů. 

Jedna nájemkyně, paní R. požádala o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny a její 
žádost je předložena k projednání v orgánech obce.

Jedna nájemkyně po podpisu kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny zemřela 
a v současně době se čeká na dokončení dědického řízení.

U jedné kupní smlouvy je kupní cena splatná v termínu do 14.2.2013.
Vzhledem k výše uvedenému je možno v současné době vložit do katastru nemovitostí 18 
uzavřených a uhrazených kupních smluv, což představuje zájem ve výši 62 %.

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“.
Rada města Přerova projednala vyjímku z postupu dle 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 62 % jednotek v domě, na své 
55. schůzi dne 29.1.2013. O výsledku jednání Rady města Přerova budou zastupitelé 
informování předkladatelem na zasedání zastupitelstva.

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 62 % jednotek v domě na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 v Přerově.


