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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 23.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. EVA POSPÍŠILÍKOVÁ, vedoucí oddělení bytové správy

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové 
jednotky č. 1313/1 v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2129 a pozemku p.č. 2130.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší své usnesení č. 793/18/3/2013 (bod č. 1) ze dne 17. 6. 2013.

2. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 1313/1  v objektu k bydlení č.p. 
1313, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov (Jungmannova 8) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1313, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na  zastavěném pozemku p.č. 2129, zast. plocha, o výměře 
275 m2  v k.ú. Přerov ve výši 5089/22267 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5089/22267  
k  pozemku p.č. 2129, zast. plocha o výměře 275 m2 v k.ú. Přerov a dále příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5089/22267 k pozemku p.č. 2130, zahrada o výměře 64 m2 v k.ú. 
Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví pana a paní J. a O. Č. 
(společné jmění manželů), za kupní cenu 155 000,- Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 
schválit usnesení dle návrhu.

Rada města Přerova 

Rada města Přerova svým usnesením č. 2671/72/6/2013 doporučila Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova dle 
návrhu usnesení. 

Důvodová zpráva:



V objektu k bydlení č.p. 1313 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 v k.ú. 
Přerov (Jungmannova 8) byly z celkového počtu 4 bytových jednotek prodány 3 bytové jednotky.       
V majetku statutárního města Přerova zůstala 1 bytová jednotka č. 1313/1, která je od 31.7.2006 
bytem volným. Na bytě nejsou oddělením bytové správy evidovány žádné pohledávky. Bytová 
jednotka 1313/1 byla prodávána formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou poprvé, jelikož 
celý dům byl prodáván až v květnu roku 2012. Uvolněné byty v domech určených k prodeji                
se neobsazovaly (zvýhodnění nového nájemce při odkupu byt. jednotky, ekonom. ztráty), ale ani 
neprodávaly do doby prodeje všech pronajatých bytů  v domě. Vyvolávací cena bytové jednotky byla 
dle jejího špatného stavu stanovena znaleckým posudkem a dle vnitřní směrnice města č. 25/2007      
na 125 940,- Kč. Jediný zájemce pan a paní J. a O. Č., nabídli cenu 155 000,- Kč. 
Uvedený převod byl schválen na jednání Rady města Přerova dne 29.5.2013 a následně došlo také ke 
schválení v Zastupitelstvu města Přerova dne 17. 6. 2013. Při přípravě kupní smlouvy bylo pracovníky 
oddělení bytové správy zjištěno, že k dané bytové jednotce přísluší také spoluvlastnický podíl na 
pozemku p.č. 2130, zahrada o výměře 64 m2. Tento pozemek nebyl obsažen ani ve zpracovaném 
znaleckém posudku.  Pozemek se nachází v lokalitě  Jungmanova, kde fakticky tvoří zelenou plochu    
a zahrádku k bytovému domu Jungmanova 8. 
Vzhledem k tomu, že podíl na pozemku 2130 ve výši 5089/22267 musí být dle prohlášení vlastníka 
prodáván současně s bytovou jednotkou 1313/1, je nezbytné upravit usnesení Rady a následně             
i Zastupitelstva města Přerova.  
Manželé Č. při podání nabídky nabídli cenu za byt včetně vlastnických podílů na pozemcích            
p.č. 2129 a p.č. 2130, jelikož při prohlídce bytu, bylo zřejmé, že i zahrádka patří k domu. Z tohoto 
důvodu navrhujeme, ponechat kupní cenu za celek ve výši 155 000,- Kč, přestože byl pozemek 
doceněn ve výši 5 000,- Kč. Vyvolávací cena bytu byla stanovena ve výši 125 940,- Kč a manželé Č.
nabídli jako jediní zájemci částku 155 000,- Kč. 
Záměr prodeje bytu vč. pozemku 2129 byl schválen usnesením č. 792/18/3/2013 ze dne 17.6.2013. 
Záměr prodeje pozemku 2130 byl schválen usnesením č. 2608/70/6/2013 ze dne 9.7.2013 a zveřejněn 
na úřední desce v období od 12.7.2013 do 29. 7.2013.

             V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce schválení převodu –
doprodeje volné bytové jednotky  č. 1313/1 v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov a doprodej pozemku p.č. 2130                    
do vlastnictví pana a paní J. a O. Č.,  za kupní cenu 155 000,- Kč.


