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Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, 
doprodej bytové jednotky č. 2630/13 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 2630/13 (půdní vestavby) v objektu 
k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 3) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
7518/177291 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, za cenu 
134.682,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve 
výši 7518/177291 za cenu 16.343,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
151.025,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, 
t.j. doprodej za 60 % ceny bytu (půdní vestavby, vybudované na náklady nájemce) stanovené 
znaleckým posudkem, vynásobené koeficientem zohledňující dobu užívání k celkové době 
nájmu, do vlastnictví stávajících nájemců, M. a P. K., přičemž převod bude realizován v 
termínu do 30.11.2013.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své 74. schůzi dne 20.8.2013 po projednání podala usnesením 
č. 2708/74/6/2013 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit doprodej bytové jednotky 



č. 2630/13 v domě Optiky 1, 3 v Přerově ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 v platném znění, za nabídkovou cenu ve výši 60 % dle návrhu na usnesení.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit doprodej bytové jednotky č. 2630/13 v domě Optiky 1, 
3 v Přerově dle Varianty I návrhu na usnesení předlohy pro jednání Rady města Přerova ve 
smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, za 
nabídkovou cenu ve výši 60 %.

Důvodová zpráva:

Převod bytových jednotek v uvedeném objektu k bydlení byl schválen v orgánech
obce ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice 
Městského úřadu Přerov č. 1/98 v platném znění.

Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění obdrželi nájemci bytů nabídky na 
převod bytových jednotek do vlastnictví včetně spoluvlastnických podílů na společných 
částech domů a zastavěných pozemcích.

Někteří nájemci tyto nabídky neakceptovali a k převodům bytových jednotek tak 
nedošlo. Po prodeji většiny bytových jednotek zůstaly v jednotlivých objektech bydlení 
některé bytové jednotky ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Pan M. K. převzal dne 17.8.2004 nabídku na převod bytové jednotky, půdní vestavby 
kterou vybudoval na vlastní náklady s dobou nájmu na 40 let. Pan K. smlouvu o převodu 
vlastnictví bytové jednotky (půdní vestavby) neuzavřel.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání dne 10.12.2007 po projednání 
vydalo usnesením č. 216/11/3/2007 vnitřní předpis č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů 
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“. Uvedený 
vnitřní předpis byl vydán pro možnost realizace prodeje 1.013 bytů z majetku Statutárního 
města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 22. zasedání dne 22.6.2009 po projednání 
schválilo usnesením č. 705/22/3/2009 úpravu znění a doplnění vnitřní směrnice č. 1/98 
v platném znění, kdy doprodej bytových jednotek bude realizován za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění, t.j za cenu ve výši 60 % ceny stanovené znaleckým 
posudkem.

V objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 3) bylo z celkového počtu 24 bytových jednotek 
prodáno 22 bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstávají 2 bytové 
jednotky.

Dopisem ze dne 23.7.2013 požádali M. a P. K. nájemci bytové jednotky 2630/13 
(půdní vestavby) o převod bytové jednotky do vlastnictví. Užívanou bytovou jednotku o 
výměře 75,18 m² vybudoval pan M. K. na vlastní náklady. Dne 19.4.2000 nabylo kolaudační 
rozhodnutí právní moc. Nájemní smlouvu pan K. uzavřel v květnu 2000 s dobou nájmu do 
května 2040 s nájmem ve výši 1,- Kč/m² měsíčně ze započitatelné plochy bytu. Od kolaudace 
bytové jednotky a uzavření nájemní smlouvy uplynulo 13 let (161 měsíců) a do ukončení 
nájemního vztahu zbývá 27 let (319 měsíců).  

Záměr Statutárního města Přerova převést bytovou jednotku – půdní vestavbu 
v objektu k bydlení Optiky 1, 3 v Přerově byl schválen na 72. schůzi Rady města Přerova dne 
31.6.2013, usnesením č. 2659/72/6/2013. Záměr úplatného převodu bytové jednotky byl 
zveřejněn na úřední desce v období od 2.8.2013 do 16.8.2013.



Na ocenění uvedené bytové jednotky byl vyhotoven znalecký posudek. Cena bytové 
jednotky, půdní vestavby vybudované na náklady nájemce byla znaleckým posudkem 
stanovena ve výši 669.228,- Kč, kdy 60 % z ceny bytové jednotky, vynásobené koeficientem 
zohledňující dobu užívání k celkové době nájmu, představuje částku 134.682,- Kč. Cena za 
převod spoluvlastnického podílu na zastavěné části pozemku byla stanovena ve výši 16.343,-
Kč.

Pan M. K. byl dne 19.8.2013 telefonicky seznámen s nabídkovou cenou za převod 
bytové jednotky do vlastnictví, která včetně ceny za spoluvlastnický podíl na pozemku činí 
celkem 151.025,- Kč.

E-mailem ze dne 19.8.2013 pan K. požádal o snížení celkové nabídkové ceny za 
převod bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 
a zastavěném pozemku na celkovou částku 83.684,- Kč. Pan K. svou žádost o snížení ceny za 
převod nemovitostí zdůvodňuje skutečností, že se oženil a pro manželku se jedná o první 
nabídku na odkoupení bytové jednotky. S uvedenými skutečnostmi odbor správy majetku 
města nesouhlasí a doporučuje postup dle Varianty I návrhu na usnesení.

Při prvonabídce na odkoupení bytové jednotky by cena bytu byla stanovena ve výši 30 
% z ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, což představuje částku 67.341,- Kč a cena za 
převod spoluvlastnického podílu na zastavěné části pozemku představuje částku 16.343,- Kč. 
Celková cena za převod nemovitostí by činila 83.684,- Kč.

Převod bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 
a zastavěném pozemku byl předložen k projednání v orgánech obce s variantním návrhem na 
usnesení.
Dle varianty I bylo navrženo realizovat převod bytové jednotky za nabídkovou cenu ve výši 
60 % ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, což 
představuje celkovou cenu ve výši 151.025,- Kč.
Dle varianty 2 bylo navrženo realizovat převod bytové jednotky za sníženou nabídkovou cenu 
v celkové výši 83.684,- Kč dle návrhu K.

Rada města Přerova na své 74. schůzi dne 20.8.2013 po projednání podala usnesením 
č. 2708/74/6/2013 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit doprodej bytové jednotky 
č. 2630/13 v domě Optiky 1, 3 v Přerově ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 v platném znění, za nabídkovou cenu ve výši 60 % dle návrhu na usnesení.

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce schválení převodu 
– doprodeje bytové jednotky (půdní vestavby vybudované na náklady nájemce) 
stávajícím nájemcům.


