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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, 
doprodej bytové jednotky č. 162/23 v objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro 
část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí, 
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. 162/23 v objektu k bydlení č.p. 146, 
č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 719 
v k.ú. Předmostí včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6812/281074 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na 
pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí za cenu 556.007,- Kč a spoluvlastnického podílu ve 
výši 6812/281074 na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí za cenu 2.546,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 558.553,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu 
města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, F. a E. H., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.8.2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala úplatný převod – doprodej 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 doprodej bytové jednotky č. 162/23 v domě P. S. 18, 20 
v Přerově – Předmostí ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 
v platném znění, tj. bytovou jednotku za nabídkovou cenu ve výši 60 % ceny stanovené 
znaleckým posudkem.

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 12. Zasedání dne 22. dubna 2004 po projednání 
schválilo usnesením č. 225/12/3 C-2 „Postup doprodeje bytových jednotek v objektech bydlení, 
schválených Zastupitelstvem města Přerova k prodeji“.

Ve smyslu uvedeného postupu doprodeje byli v červnu 2004 a rovněž v dubnu 2005 písemně 
osloveni všichni nájemci bytových jednotek, kteří nevyužili svého předkupního práva.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 4. zasedání dne 5.2.2007 po projednání schválilo 
usnesením č. 51/4/4/2007 B-3 vydání vnitřního předpisu č. 5/07, kterým se mění vnitřní směrnice 
č. 1/98 – Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. O uvedených 
změnách včetně možnosti převodu bytové jednotky do vlastnictví třetích osob byli v únoru 2007 
všichni nájemci bytových jednotek, kteří nevyužili svého předkupního práva písemně informováni.

V objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném k části obce Přerov II - Předmostí, na 
pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí bylo z celkového počtu 46 bytových jednotek prodáno 45 
bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstává 1 bytová jednotka. V tomto domě 
nejsou nebytové jednotky.

V dubnu 2013 byl nájemce neprodané bytové jednotky č. 46/20 v tomto domě písemně 
obeslán s nabídkou na převod užívané bytové jednotky do vlastnictví. Nájemce projevil o odkoupení 
bytu zájem. Převod bytové jednotky byl předložen k projednání v orgánech obce.

Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 162/23 v domě P. S. 18, 20 v Přerově –
Předmostí byl schválen usnesením č. 2477/65/6/2013, bod 13., na 65. schůzi Rady města Přerova dne 
29.5.2013. Záměr úplatného převodu uvedené bytové jednotky byl zveřejněn na úřední desce v období 
od 3.6.2013 do 17.6.2013.

Následně byl vyhotoven znalecký posudek a žadatel byl písemně seznámen s nabídkovou 
cenou v celkové výši 558.553,- Kč.

Dopisem ze dne 28.11.2013 nájemci bytové jednotky, F. a E. H, odsouhlasili nabídkovou cenu 
za převod bytové jednotky do vlastnictví.

Rada města Přerova projednala úplatný převod – doprodej 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 předloženo k projednání v orgánech obce schválení převodu –
doprodeje bytové jednotky v domě P. S. 18, 20 stávajícím nájemcům.


