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Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové 
jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov – uzavření 
dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu 
kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 1963, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 
4, 5), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu 
k bydlení ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 198.469,- Kč 
a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 2139, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemku p.č. 2140, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 
30 % znaleckého posudku, tj. 27.546,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 9.204,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou 
cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 235.219,- Kč, ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova 
č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů L. a L. K., z původního termínu 
do 21.4.2012 na nový termín do 15.2.2013.

VARIANTA II

1. neschvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu 
pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení 



č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov 
(nám. Svobody 4, 5), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
uvedeného objektu k bydlení ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, 
tj. 198.469,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 2139, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 2140, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov ve výši 7534/185721 
za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 27.546,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za 
realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 9.204,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí 
za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 235.219,- Kč, ve smyslu
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů L. a L. K., z původního 
termínu do 21.4.2012 na nový termín do 15.2.2013.

2. schvaluje odstoupení Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu vlastnictví 
bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 
7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 198.469,- Kč a spoluvlastnických 
podílů na zastavěném pozemku p.č. 2139, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 2140, 
ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého 
posudku, tj. 27.546,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu 
k bydlení ve výši 9.204,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve 
dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 235.219,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 
v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů L. a L. K., z důvodu neuhrazení kupní ceny 
ve výši 235.219,- Kč v termínu do 21.4.2012.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví bytové 
jednotky na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny 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 uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví bytové 
jednotky na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za převod uvedené bytové jednotky dle 
varianty I návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 9. zasedání dne 12.12.2011 po projednání 
schválilo usnesením č. 336/9/3/2011 úplatný převod 16 bytových jednotek v domě na nám. 
Svobody 4, 5 z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění. Seznam 
nájemců a kupních cen byl doložen v příloze předlohy pro jednání zastupitelstva.

Převody bytových jednotek do vlastnictví nájemců bytových jednotek jsou prováděny 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 



k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví 
bytů) v platném znění, za ceny dle 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. Vnitřním předpisem č. 25/2007 v platném znění jsou 
stanoveny jak nabídkové ceny, včetně lhůt pro uplatnění předkupního práva, tak i termíny 
úhrady kupních cen při přijetí nabídky a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové 
jednotky. 

V domě na nám. Svobody 4, 5 v Přerově je celkem 20 bytových jednotek. Tři bytové 
jednotky jsou volné. Užívání jedné bytové jednotky bylo řešeno žalobou na vyklizení, kdy 
v současné době je tento byt volný. K prodeji nájemcům bylo v orgánech obce schváleno 16 
bytových jednotek. V katastru nemovitostí bylo registrováno 15 smluv o převodu vlastnictví. 
U jedné smlouvy na převod bytu nebyla uhrazena kupní cena.

U bytové jednotky č. 1963/8 v domě na nám. Svobody 4, 5, který je v nájmu manželů 
K. byla stanovena celková cena platná v době dvouměsíční nabídkové lhůty v celkové výši 
235.219,- Kč a po uplynutí dvouměsíční nabídkové lhůty do konce šestiměsíční nabídkové 
lhůty cena ve výši 334.453,- Kč.

Manželé K. převzali dne 17.1.2012 nabídku na převod bytové jednotky do vlastnictví 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění a smlouvu o převodu vlastnictví bytové 
jednotky podepsali v době dvouměsíční nabídkové lhůty dne 16.3.2012. Zástupcem 
statutárního města Přerova byla smlouva uzavřena dne 22.3.2012. Kupní cena ve výši 
235.219,- Kč byla splatná v termínu do 21.4.2012. 

Dvouměsíční nabídková lhůta pro manžele K. k uvedené bytové jednotce skončila dne 
17.3.2012 a šestiměsíční nabídková lhůta skončila dne 17.7.2012.

Nájemci bytové jednotky manželé K. požádali o projednání možnosti prodloužení 
splatnosti kupní ceny za převod uvedených nemovitostí, kdy paní L. K. dne 8.11.2012 
telefonicky upřesnila termín úhrady kupní ceny ve lhůtě do 30.11.2012.

Rada města Přerova na své 52. Schůzi dne 20.11.2012 po projednání podala 
usnesením č. 2041/52/8/2012 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku 
smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 
za úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v domě na nám. Svobody 4, 5 do vlastnictví 
manželů K. na nový termín do 30.11.2012.

Vzhledem ke skutečnosti, kdy kupní cena nebyla na účet statutárního města Přerova v 
termínu do 30.11.2012 poukázána, bylo projednání možnosti prodloužení termínu pro úhradu 
kupní ceny z jednání zastupitelstva staženo.

Dopisem ze dne 22.1.2013 manželé K. sdělili, že dne 21.1.2013 byla provedena 
úhrada kupní ceny ve výši 235.219,- Kč za převod bytové jednotky č. 1963/8 v domě na 
nám. Svobody 4, 5.

V případě schválení prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod 
bytové jednotky by se jednalo o výjimku z 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.

Schválení nového termínu pro úhradu kupní ceny nemá dopad na převod vlastnického 
práva výše uvedené bytové jednotky a zároveň nemá negativní dopad na ostatní nájemce, 
dobu a návaznosti na možnost poskytnutí slev nebo dalšího placení nájemného. 

Postup řešení převodu uvedené bytové jednotky je předložen k projednání v orgánech 
obce s variantním návrhem na usnesení.
Rada města Přerova projednala uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví bytové 
jednotky na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny 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 předložen k projednání v orgánech obce návrh na 
prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za převod bytové jednotky v domě na nám. 
Svobody 4, 5 v Přerově do vlastnictví nájemců.


