
Pořadové číslo: 20/3.9.1

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 7.10.2013

Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové 
jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového řízení tzv. obálkové metody   a 
uzavření smlouvy o postoupení pohledávky

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2531/2  v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532 a č.p. 2533, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4170/2  v k.ú. Přerov  (Jilemnického 2,4,6,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532 a č.p. 2533, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na  zastavěném pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2          
v k.ú. Přerov ve výši 5503/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5503/132855          
k  pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 587 m2, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,      
v platném znění, do vlastnictví (společné jmění manželů) pana a paní I. K. a J. K., bytem  Přerov I -
Město,  za kupní cenu 507 510,- Kč za podmínky uzavření smlouvy o postoupení  pohledávky 
statutárního města Přerova za panem  L. M. ve výši 35 437,00 Kč, s příslušenstvím, za úplatu  55 556,-
Kč.

2. schvaluje uzavření  smlouvy o postoupení pohledávky statutárního města Přerova za panem 
L. M. ve výši 35 437,00 Kč, s příslušenství, za úplatu 55 556,- 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. 2818/76/6/2013 doporučila Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod nemovitého majetku a pohledávky Statutárního města 
Přerova dle návrhu usnesení. 

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.

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“.

Rada města Přerova na svém 56. zasedání dne 13.2.2013 po projednání schválila svým 
usnesením č. 2253/56/6/2013 doprodej 25 volných bytových jednotek bez pohledávky i s pohledávkou 
formou veřejného výběrového řízení. Na svém  zasedání dne 19.3.2013 schválila svým usnesením       
č. 2298/59/8/2013 doprodej dalších pěti volných bytových jednotek bez pohledávky i s pohledávkou 
formou výběrového řízení. Z uvedených 30 bytových jednotek bylo vyčleněno při jednání Rady města 
Přerova  14 bytů bez pohledávky a usnesením Rady města ze dne 19.3.2013 č. 2300/59/8/2013 bylo 
doporučeno Zastupitelstvu města Přerova schválit doprodej 14 bytových jednotek bez pohledávky  tzv. 
obálkovou metodou. Tento návrh schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 
15.4.2013 usnesením č. 745/17/3/2013.

Na všechny byty byly vypracovány znalecké posudky a bylo také pracováno na zajištění 
vyjádření se jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek ohledně energetického průkazu 
budovy, tak aby mohla být splněna podmínka prodeje ohledně zveřejnění spolu s inzerátem 
energetické náročnosti budovy. Toto bylo řešeno i v součinnosti s Energetickou inspekcí, jelikož 
většina SVJ tyto neměla vyhotoveny. 

Prohlídky bytů, které se prodávaly formou aukce – výběrovým řízením, proběhly ve dnech 
6.5.2013 a 7.5.2013. Těchto prohlídek se zúčastnil pouze jeden člověk a to v bytě Pod Skalkou 5          
v Předmostí. Výběrové řízení tzv. aukce se uskutečnilo dne 13. května 2013 ve 14:00 hod. v sále         
v prvním patře budovy ve dvorním traktu Smetanova 7, Přerov. Aukce se nikdo nezúčastnil, přišli 
pouze tři diváci. 

Prohlídky bytů, které se prodávaly formou tzv. obálkové metody se konaly ve dnech 
13.5.2013 a 15.5.2013. Zúčastnilo se cca 5 osob. Uzávěrka podání písemných přihlášek - nabídek byla 
stanovena na úterý 21. května 2013. Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci dle návrhu 
usnesení. O 28 bytových jednotek neprojevil nikdo zájem. 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo svým usnesením č. j. 792/18/3/2013 na zasedání 
konaném dne 17. 6. 2013 opětovný prodej 28 bytových jednotek za původní ceny formou tzv. 
obálkové metody. Záměr  prodeje byl zveřejňován od 8.7.2013 (webové stránky MMPr, Nové 
Přerovsko - tištěná forma 4x a webové stránky www.prerovskydenik.cz po dobu 4 týdnů, letáky na 
všech vývěsních místech v Přerově a místních částech, úřední deska v Přerově i místních částech, 
kabelová televize, letáky na veřejně přístupných místech - infocentrum, bazén, knihovna, všechny 
budovy MMPr - a zveřejnění oznámení v Přerovských listech a v časopisu REALCITY) do 13.8.2013. 
Datum uzavření přihlášek byl stanoven na 13. 8. 2013. Do tohoto dne bylo na podatelnu MMPr
doručeno 13 nabídek na 8 bytových jednotek. Prodej 7 bytových jednotek byl schválen 
Zastupitelstvem města Přerova na jeho jednání dne 9. 9. 2013. U jedné bytové jednotky se konalo užší 
výběrové řízení datem podání přihlášek do 30. 8. 2013. 



1. V objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) bylo z celkového počtu 24 
bytových jednotek prodáno 20 bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstávají       
4 bytové jednotky a z tohoto počtu je 1 bytová jednotka obsazena a 3 bytové jednotky jsou volné         
s možností prodeje. Bytová jednotka č. 2531/2 je od 15.7.2008 bytem volným. Na bytové jednotce 
eviduje oddělení bytové správy pohledávky.  Totéž platí také pro bytovou jednotku č. 2532/1, která je 
bytem volným od 31.1.2011 a kde oddělení bytové správy eviduje pohledávky.  Bytová jednotka 
2531/6  je bytem volným od 31.3.2009. Na uvedené jednotce nemá oddělení bytové správy evidovány 
pohledávky. Bytové jednotky č. 2531/2, 2531/6 a 2532/1 byly nabízeny k prodeji dne 21.5.2012           
a v 5/2013 nikdo však o tyto byty neprojevil zájem. Poslední výběrové řízení tzv. obálkovou metodou 
mělo datum uzávěrky 13.8.2013. O bytové jednotky 2532/2 a 2531/6 neprojevil nikdo zájem.  
Cena bytové jednotky č. 2531/2  při vydražení pohledávky byla  stanovena znaleckým posudkem a dle 
vnitřní směrnice města č. 25/2007 ve výši 507 510,- Kč. Vyvolávací cena pohledávky činila částku      
25 471,- Kč.  Na uvedenou bytovou jednotku byly doručeny dvě nabídky ve stejné výši 43 000,- Kč. 
Oba zájemci byli vyzváni k podání nových přihlášek do užšího výběrového řízení tzv. obálkovou 
metodou, kde došlo k užšímu výběrovému řízení mezi dvěma zájemci. Oba zájemci podali nabídky,     
z nichž vyšší činila 55 556,- Kč a podali ji pan a paní I. K. a J. K., bytem Přerov. Druhý účastník podal 
ve druhém kole nabídku ve výši 48 010,- Kč. 

2. Schválení smlouvy o uzavření postoupení pohledávky za panem L. M. ve výši 35 437,00 Kč, s 
příslušenství, které ke dni  2. 10. 2013 činilo 142 003,78 Kč, za úplatu 55 556,- Kč, souvisí s bodem č. 
1 tohoto materiálu. 

             V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce schválení 
převodu – doprodeje  volné bytové jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového řízení tzv. 
obálkovou metodou, schválení postoupení pohledávky, která se váže k bytové jednotce 2531/2 za 
panem  L. M. ve výši 35 437,00 Kč, s příslušenství, za úplatu 55 556,- Kč.


