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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 27.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 2. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. 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 – úplatný převod bytové 
jednotky č. 2507/4 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše 
v k.ú. Přerov, dohoda o zrušení uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje dohodu o zrušení uzavřené smlouvy o úplatném převodu vlastnictví bytové 
jednotky č. 2507/16 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k 
bydlení ve výši 719/13540 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 239.153,- Kč a 
spoluvlastnických podílů na zastavěných pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše 
v k.ú. Přerov ve výši 719/13540 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 23.748,- Kč, 
včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 177.947,-
Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové 
lhůtě ve výši 440.848,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví 
nájemců, manželů Š. a J. S., kdy kupní smlouva byla uzavřena dne 20.8.2013 a kupní cena 
ve výši 440.848,- Kč byla uhrazena na účet statutárního města Přerova dne 22.8.2013, kterou 
dojde ke zrušení uvedené smlouvy o úplatném převodu. Součástí dohody bude, že statutární 
město Přerov vrátí kupujícím kupní cenu 440.848,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, 
či jakékoliv jiné částky.



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala dohodu o zrušení kupní smlouvy o úplatném převodu  bytové 
jednotky dle návrhu na usnesení na 84. schůzi dne 29.1.2014. O výsledku jednání Rady města 
Přerova bude předkladatelem materiálu podána informace na zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu o zrušení uzavřené smlouvy o převodu 
vlastnictví bytové jednotky dle návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 18. zasedání dne 17.6.2013 po projednání schválilo 
usnesením č. 781/18/3/2013 úplatný převod 16 bytových jednotek v domě na J. č. IV/15, 16, 17 v 
Přerově z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za 
kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění. Seznam nájemců a kupních cen 
byl doložen v příloze předlohy pro jednání zastupitelstva.

Převody bytových jednotek do vlastnictví nájemců bytových jednotek jsou prováděny 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám 
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů) v platném 
znění, za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ v platném znění. 
Vnitřním předpisem č. 25/2007 v platném znění jsou stanoveny jak nabídkové ceny, včetně lhůt pro 
uplatnění předkupního práva, tak i termíny úhrady kupních cen při přijetí nabídky a uzavření smlouvy 
o převodu vlastnictví bytové jednotky. 

V domě na J. č. IV/15, 16, 17 v Přerově je celkem 18 bytových jednotek. Jedna bytová 
jednotka byla převedena do vlastnictví nájemců před účinností zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.  
Jedna bytová jednotka je volná, neužívaná nájemci. Jedna bytová jednotka byla po úmrtí nájemce 
předána oddělení bytové správy. K prodeji nájemcům je tak určeno 15 bytů. Pro výpočet 
požadovaného procentuálního zájmu nájemců o prodej bytových jednotek se tak vychází z počtu 15 
bytových jednotek, které mohou být převedeny do vlastnictví nájemců.

Po schválení převodů bytových jednotek v domě na J. č. IV/15, 16, 17 v Přerově převzalo 14 
nájemců v období od 25.6.2013 do 6.8.2013 nabídky na převody bytových jednotek do vlastnictví.

V době dvouměsíční nabídkové lhůty uzavřelo smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 
6 nájemců, což představuje zájem ve výši 40,0 %. 

Nájemcům, kteří převzali nabídky na převody bytových jednotek do vlastnictví končí 
šestiměsíční nabídková lhůta dne 6.2.2014.

Dne 24.7.2013 zaslalo šest nájemců bytových jednotek v domě na J. č. IV/15, 16, 17 v Přerově 
žádost o schválení vyjímky pro možnost převodu nižšího počtu bytových jednotek v tomto domě, kdy 
zájem nájemců dosahuje výše 40,0 %. 

Žádost nájemců byla předložena k projednání v orgánech obce.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 19. zasedání dne 9.9.2013 projednalo žádost nájemců bytových 
jednotek v domě na J. č. IV/15, 16, 17 v Přerově a usnesením č. 847/19/3/2013:
1. neschválilo vyjímku převodu šesti bytových jednotek v tomto domě, což představuje zájem nájemců 
ve výši 40,0 %.
2. schválilo vyjímku převodu minimálně devíti bytových jednotek v tomto domě, což představuje 
zájem nájemců ve výši 60,0 %.
3. schválilo vyjímku při úhradě kupních cen za převod bytových jednotek v tomto domě, kdy termín 
pro úhradu byl prodloužen do 28.2.2014.



O projednání společné žádosti šesti nájemců bytových jednotek a schválení vyjímek z postupu 
prodeje na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova byli písemně informováni všichni nájemci 
bytových jednotek v domě na J. č. IV/15, 16, 17 v Přerově.

Nájemci bytové jednotky č. 2507/4 v tomto domě, manželé Š. a J. S., uzavřeli dne 20.8.2013 
smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a dne 22.8.2013 uhradili kupní cenu 440.848,- Kč v 
plné výši na účet statutárního města Přerova.

Dopisem ze dne 11.11.2013 požádali nájemci bytové jednotky č. 2507/4 v tomto domě, 
manželé S., o zrušení uzavřené kupní smlouvy.

Žádost nájemců bytové jednotky č. 2507/4 v domě na Jižní čtvrti IV/15, 16, 17 v Přerově je 
předložena k projednání v orgánech obce.

Rada města Přerova projednala dohodu o zrušení kupní smlouvy o úplatném převodu  bytové 
jednotky dle návrhu na usnesení na 84. schůzi dne 29.1.2014. O výsledku jednání Rady města Přerova 
bude předkladatelem materiálu podána informace na zasedání Zastupitelstva města Přerova.

V tomto materiálu je předložen k projednání v orgánech obce návrh na schválení 
dohody o zrušení uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky v domě na J. č. IV/15, 
16, 17 do vlastnictví nájemců.


