
Pořadové číslo: 18/3.2.6.

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 4.6.2013

Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 17. 6. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
IVANA KOZÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové 
jednotky v objektu bytový dům č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 5748/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 
16, 17).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky  č. 2508/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový 
dům č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 
5745/10, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) o celkové výměře 48,60 m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2506, 2507, 2508, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10 v k.ú. Přerov a na 
pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10, zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id.  243/6770 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví B.S. za kupní cenu ve výši 199.000,-Kč (cena v 
místě a čase obvyklá).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

VARIANTA II

schvaluje schválit úplatný převod nebytové jednotky  č. 2508/102, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8, 
5745/9, 5745/10, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) o celkové výměře 48,60 m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2506, 2507, 2508, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10 v k.ú. Přerov a na 
pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10, zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id.  243/6770 z 



vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví B.S. za kupní cenu ve výši 60.000,-Kč (dle návrhu 
žadatele).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 63. schůzi dne 9.5.2013 usnesením č.  2414/63/6/2013 schválila 
záměr StMPr - úplatný převod 17 bytových jednotek a 2 nebytových jednotek v domě Jižní 
čtvrť IV/15, 16, 17 z vlastnictví StMPr.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 67. schůzi dne 12.6.2013 bude projednávat úplatný převod 
nebytové jednotky Jižní čtvrť IV/15, 16, 17 do vlastnictví B.S.ve variantním řešení  z důvodu 
výše kupní ceny.  O výsledku jednání RM budou zastupitelé informováni předkladatelem na 
zasedání ZM. 

Důvodová zpráva:

17 bytových jednotek v bytovém domě č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10, Jižní čtvrť IV/15, 16, 17 a 2 nebytové jednotky v 
tomto domě  jsou ve vlastnictví StMPr a budou odprodány do vlastnictví nájemců bytových jednotek a 
nebytové jednotky budou nabídnuty k odprodeji.  

Prodej bytových jednotek do vlastnictví  stávajících nájemců bude realizován 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 zák. č. 72/1994 Sb.  ve znění pozdějších předpisů".

Dle vnitřní směrnice č. 1/98, čl. VI. "Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zák. č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů"  a dle vnitřního předpisu č. 25/2007 čl. XII.  "Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zák. č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů" se: 
1) Nebytové prostory jako prodejny, provozovny, sklady apod. v domech, jejichž prodej je realizován 
dle  vnitřní směrnice č. 1/98 nebo vnitřního předpisu č. 25/2007, budou prodávány formou výběrového 
řízení. 

2) Orgány obce mohou rozhodnout o prodeji nebytových prostor dle odstavce 1) i bez výběrového 
řízení formou přímého prodeje nebytových prostor, a to pouze jejich oprávněnému uživateli 
minimálně za cenu dle znaleckého posudku.

3) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny nebytového prostoru se rozumí cena v místě a čase 
obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.    

Rada města Přerova na své 63. schůzi dne 9.5.2013 usnesením č.  2414/63/6/2013 schválila záměr 
StMPr -



úplatný převod 17 bytových jednotek a 2 nebytových jednotek v domě Jižní čtvrť IV/15, 16, 17 z 
vlastnictví StMPr.

Občanská veřejnost byla se záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova v období od 13.5. do 27.5.2013.

O prodej předmětné nebytové jednotky včetně jejího příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku do své vlastnictví požádala B.S., která v předmětném domě 
užívá s manželem bytovou jednotku.

Nebytová jednotka č. 2508/102, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 2506, 2507, 2508, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10, Jižní čtvrť IV/15, 
16, 17 o výměře 48,60 m2 není užívána. Je situovaná v suterénu domu Jižní čtvrť IV/17 a jedná se o 
bývalý kryt CO, který není k tomuto účelu již užíván a byl zrušen.  

Na základě výše uvedených skutečností odbor správy majetku zajistil vyhotovení znaleckého posudku 
na ocenění nebytové jednotky č. 2508/102.

Cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 24.5.2013 vyhotoveného soudním 
znalcem Jiřím Pazderou činí 199.000,-Kč.

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činí 4.719,-Kč a jejich úhrada bude řešena ujednáním 
kupní smlouvy. 

Nebytová jednotka se nachází v suterénu domu, bez oken, el.instalace světelná i motorová je 
nefunkční, vytápění je dálkové a jsou zde rozvody studené vody, domovní kanalizace od WC a 
umyvadla. Dispoziční uspořádání  - vstup přes zádveří, velká místnost, dvě malé, WC s umývárnou. 
Dům byl postaven v r. 1960 a od této doby je nebytová jednotky v původním stavu. 

Žadatelka byla s cenou dle ZP seznámena a ve svém vyjádření navrhuje kupní cenu ve výši 60.000,-
Kč - viz příloha včetně fotodokumentace. 

Z toho důvodu byl RM na její 67. schůzi dne 12.6.2013 předložen návrh usnesení ve variantním 
řešení. 

Předloženým materiálem se projednává prodej nebytové jednotky č. 2508/102 včetně jeho 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v bytovém domě  Jižní čtvrť 
IV/15, 16, 17  do vlastnictví B.S., nájemci bytové jednotky v tomto domě.


