
Pořadové číslo: 17/3.2.7

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 2.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
MILAN RYTÍŘ, vedoucí oddělení investic a technické správy
PETR MATULA, oddělení investic a technické správy

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci 
převodu bytové jednotky č. 2600/8 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 změnu usnesení č. 556/13/3/2012, schválené na 13. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova dne 10.9.2012, kterým 

"schválilo úplatný převod 29 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), včetně příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech 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 
a pozemku p.č. 5739/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 595 m² v k.ú. Přerov, které 
k vlastnictví bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví 
nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy"

a to tak, že se původní znění usnesení, kterým byl schválen "úplatný převod 29 bytových 
jednotek" nahrazuje zněním "úplatný převod 30 bytových jednotek" a současně se mění 



uvedená příloha v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2600/8, kdy se původní znění 
přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve 
výši 30 %

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena 
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2600/8 2+1 užíváno bez
právního důvodu

5132/173777 166.572 Kč
249.858 Kč

13.754 Kč 60.096 Kč 240.422 Kč
323.708 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve 
výši 30 %

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

kupní cena 
celkem
-dle varianty A/
-dle varianty B/

2600/8 2+1 R. J. 5132/173777 166.572 Kč
249.858 Kč

13.754 Kč 60.096 Kč 240.422 Kč
323.708 Kč

V částech netýkajících se počtu převáděných bytových jednotek a bytové jednotky č. 2600/8 
se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své 59. schůzi dne 19.3.2013 po projednání podala usnesením 
č. 2292/59/8/2013 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení ve věci 
převodu bytové jednotky č. 2600/8 v domě na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení ve věci převodu bytové jednotky 
č. 2600/8 v domě na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4.

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 6 objektech k bydlení a vzalo na 
vědomí seznam 27 objektů k bydlení, ve kterých bude realizován prodej 537 bytů, a seznam 
23 objektů k bydlení s 349 bytovými jednotkami, ve kterých nebude realizován prodej 
bytových jednotek do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

U objektů k bydlení, kde zájem nájemců převyšoval 70 %, zadal prodejce bytových 
jednotek zpracování prohlášení vlastníka včetně vkladu do katastru nemovitostí a následně 
zpracování znaleckých posudků. 

V domě na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 v Přerově je celkem 32 bytových jednotek. U jedné 
bytové jednotky je řešeno vyklizení bytu a dvě bytové jednotky jsou užívány bez právního 
důvodu. K prodeji nájemcům je tak určeno 29 bytů. Zájem nájemců o odkoupení bytových 
jednotek dosahoval 62,5 %.

V souvislosti s převodem těchto nemovitostí je v příloze č. 1 u bytových jednotek 
uváděna variantní cena jednotky:

A/ Ve výši 30% ve smyslu odstavce 1.) čl. VII – Cena jednotky, vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění, bude-li nabídka přijata ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byl 
nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu jednotky.

B/ Ve výši 45% ve smyslu odstavce 2.) čl. VII – Cena jednotky, vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění, bude-li nabídka přijata ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl 
nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu jednotky.

Záměr Statutárního města Přerova převést 32 bytových jednotek v objektu k bydlení 
na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 v Přerově byl schválen na 44. schůzi Rady města Přerova dne 
17.7.2012. Záměr úplatného převodu bytových jednotek byl zveřejněn na úřední desce 
v období od 23.7.2012 do 6.8.2012.

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 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. 72/1994 Sb., 
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.

V době projednávání převodů bytových jednotek v domě na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 
v Přerově do vlastnictví nájemců v orgánech obce bylo dořešeno užívání bytové jednotky 
č. 2600/8 ve vchodu č. 1 domu na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 v Přerově.

V souvislosti s dořešením uživatelského vztahu nájemce je předložena k projednání 
v orgánech obce změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky.

Rada města Přerova na své 59. schůzi dne 19.3.2013 po projednání podala usnesením 
č. 2292/59/8/2013 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení ve věci 
převodu bytové jednotky č. 2600/8 v domě na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 do vlastnictví manželů J.
a S. R..

Dne 18.3.2013 nájemkyně bytové jednotky, paní S. R. zemřela. Vzhledem k této 
skutečnosti je předložen k projednání úplatný převod bytové jednotky do vlastnictví pana J. R.

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce schválení převodu 
bytové jednotky v domě na Jižní čtvrti II/1, 2, 3, 4 v Přerově nájemci.


