
Pořadové číslo: 22/3.2.11

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 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky 
č. 1949/1 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 
v k.ú. Přerov ve výši 5589/88756 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov ve výši 5589/88756, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví nájemkyně, 
D. H., uzavřené dne 11.1.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 
31.5.2014.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky 
č. 1949/14 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 
v k.ú. Přerov ve výši 5430/88756 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1160 
v k.ú. Přerov ve výši 5430/88756, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
nájemce, S. Š., uzavřené dne 13.1.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 
31.5.2014.



3. neschvaluje výjimku z postupu 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 při prodeji bytových jednotek v objektu k bydlení 
č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov 
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov 
a spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví 
nájemců těchto bytových jednotek, a to takovou, že procentuální zájem nájemců o odkoupení 
bytů v tomto domě bude počítán z celkového počtu bytových jednotek v domě s tím, že 
neobsazené bytové jednotky budou započítány jako bytové jednotky prodávané.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost 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 uzavření dodatku č. 1 u již uzavřených smluv o převodu 
vlastnictví bytových jednotek dle bodů 1 a 2 návrhu na usnesení a neschválit vyjímku, kdy do 
celkového počtu prodaných bytových jednotek bude započítán prodej volných, neobsazených 
bytových jednotek v aukci dle bodu 3 návrhu na usnesení, neboť při tomto postupu nelze 
garantovat, že k prodeji těchto bytových jednotek skutečně dojde.

Důvodová zpráva:

V objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 1160 v k.ú. Přerov je celkem 16 bytových jednotek, Sedm bytových jednotek je volných, 
neužívaných nájemci. K prodeji nájemcům je tek určeno 9 bytových jednotek. Zájem nájemců o 
odkoupení bytových jednotek dosahoval 66,66% výše.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. Zasedání dne 21.10.2013 po projednání schválilo 
usnesením č. 891/20/3/2013 úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov včetně 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických podílů na 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží.

Šest nájemců převzalo nabídky na převod bytových jednotek do vlastnictví. Jeden nájemce 
nabídku nepřevzal a dva nájemci požádali o projednání změny osob nájemců. Změna nájemců dvou 
bytových jednotek je předložena k projednání na 84. schůzi Rady města Přerova a následně bude 
předložena k projednání na zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Ve dvouměsíční nabídkové lhůtě uzavřeli dva nájemci smlouvu o převodu bytové jednotky do 
vlastnictví. Současně tito nájemci požádali o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny a možnosti 
započtení prodeje volných, neobsazených bytových jednotek do celkového prodeje, společně 
s prodejem bytů do vlastnictví nájemců.

Žádost nájemců je předložena k projednání v orgánech obce dle návrhu na usnesení.

V bodech 1. a 2. návrhu na usnesení je předloženo k projednání schválení výjimky z postupu 
dle odst. 10.) článku II 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, na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za převod bytové jednotky.

V bodu 3. návrhu na usnesení je předloženo k projednání žádost nájemců o započtení prodeje 
volných, neobsazených bytových jednotek do celkového prodeje, společně s prodejem bytů do 
vlastnictví nájemců. Zájem nájemců o odkoupení 9 bytových jednotek v tomto domě nedosahuje 
požadované výše 60 %, přičemž do prodeje bytových jednotek stávajícím nájemcům by byl započítán 
i prodej 7 volných bytů, neobsazených nájemci, čímž by došlo ke zvýšení „předpokládaného zájmu 
o odkoupení bytů“ ve výši min. 60 %. 

Převod bytových jednotek do vlastnictví nájemců by tak byl svázán a realizován souběžně 
s prodejem volných bytových jednotek v aukci. 

Vklad kupních smluv do katastru nemovitostí by byl realizován po uzavření a uhrazení 
minimálně 60% kupních smluv, což představuje prodej min. 10 bytových jednotek z celkového 
navýšeného počtu 16 bytů v tomto objektu bydlení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje neschválit postup dle bodu 3. návrhu 
na usnesení zejména z důvodu, kdy nelze garantovat, že prodej volných bytových jednotek bude 
uskutečněn.

Vzhledem k průběhu prodeje bytových jednotek v domě na n. F. R. 3 v Přerově lze 
předpokládat, že z důvodu nízkého zájmu nájemců o odkoupení bytů nebudou bytové jednotky 
převedeny do vlastnictví nájemců (nebude dosaženo požadovaných 60% zájmu).

Rada města Přerova projednala záležitost 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 uzavření 
dodatků ke dvěma smlouvám na převod bytů v domě na n. F. R. 3 v Přerově a neschválení 
vyjímky z vnitřního předpisu č. 25/2007, ve věci postupu prodeje bytových jednotek v tomto 
domě.


