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Název materiálu:

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  prodej 22 
volných bytových jednotek s pohledávkou i bez pohledávky. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - doprodeje 22 volných bytových jednotek bez 
ohledu na pohledávku na bytě váznoucí, dle přílohy č. 1, a to takovou, že uvedené bytové jednotky 
budou prodávány formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou za vyvolávací cenu 60 % ceny v 
místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku, určené dle aktuálně platných oceňovacích předpisů a 
pohledávky na těchto bytech váznoucí nebudou postupovány kupujícím bytových jednotek, na nichž 
váznou.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova svým usnesením č. 3038/82/6/2013 doporučila Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod nemovitého majetku a pohledávky Statutárního města 
Přerova dle návrhu usnesení. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb se přiklání ke schválení převodu nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech



Komise pro projednávání záměrů doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 
města Přerova dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Převod bytových jednotek v uvedených objektech 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.“.

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 energetické náročnosti 
budovy spolu s inzerátem. Toto bylo řešeno i v součinnosti s Energetickou inspekcí, jelikož většina 
SVJ neměla PEN (průkaz energetické náročnosti budovy) vyhotoven. 

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. Aukce se uskutečnila 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). Datum 
uzavření přihlášek byl stanoven na 13.8.2013. V tomto výběrovém řízení bylo vydraženo 8 bytových 
jednotek.
              U bytových jednotek, u nichž eviduje oddělení bytové správy pohledávky, se v souladu s 
vnitřním předpisem č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona  č. 
72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, draží pohledávka formou výběrového řízení  za 
vyvolávací cenu pohledávky ve výši 50% její hodnoty bez příslušenství. Po vydražení pohledávky má 
kupující možnost následného odkoupení jednotky dle článku VII zásad 25/2007 za cenu 100% ceny 
stanovené znaleckým posudkem. U bytových jednotek, na nichž oddělení bytové správy neeviduje 



pohledávku, je vyvolávací cena stanovena, dle již zmíněného vnitřního předpisu, ve výši 75 % 
znaleckého posudku (cena pozemku se započítává 100 % znaleckého posudku). 
             Odbor majetku a komunálních služeb navrhl čtyři možné varianty řešení, jelikož u 22 v příloze 
uvedených bytových jednotek, byl zhodnocen jejich technický stav, možná ekonomická výhodnost, 
případně počet bytů v domě v majetku Statutárního města Přerova a navrhl odprodat bytové jednotky 
v domě Náměstí Svobody 4,5, z důvodu jejich velice špatného technického stavu, kdy by před 
pronájmem musely být provedeny nákladné opravy vč. jejich celkového odplísnění. Jako další byly 
navrženy na prodej byty v domě Jižní čtvrť III/8,9,10. V tomto domě vlastní Statutární město Přerov 
14 z 24 bytů. Začátkem roku bylo Radou města schváleno navýšení fondu oprav za m2 ve výši 40,-
Kč. Nájemné činí ve většině bytů v tomto domě 42,30 Kč/m2, u půdních vestaveb je nájemné ve výši 
31,25 Kč/m2. Při vynaložení dalších nákladů na platbu poplatku za správu za jednu bytovou jednotku 
161,- Kč/měsíčně je zřejmé, že tyto jsou pro město v tuto chvíli ztrátové. V případě, že by v daném 
domě nebyly bytové jednotky pronajaty za minimální částku nájemného 50,- Kč/m2, budou pro 
Statutární město Přerov ztrátové. S ohledem na to, že v bytech nejsou vytápěny všechny místnosti, 
jedná se o byty s tzv. sníženou kvalitou, tudíž se nedá očekávat i při pronajímání za tržní nájemné 
dosažení vyšší částky za m2 plochy bytu.  

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhoval ponechat v majetku města 14 bytových 
jednotek uvedených v příloze č. 3, a to z důvodů:
1) Ve většině případů se jedná o byty v domech, kde již byla ze strany společenství vlastníků 
jednotek provedena výměna oken a zateplení fasády, v některých případech také výměna stupaček a
rozvodů společné elektrické energie. Na rekonstrukci těchto domů přispívá Statutární město Přerov ve 
výši svého spoluvlastnického podílu formou tzv. příspěvku do fondu oprav. Nemusel být tedy 
vynaložen jednorázově velký objem finančních prostředků. 
2) Provedením rekonstrukcí byly byty částečně zhodnoceny. 
3) Byty se nachází v zajímavých lokalitách města Přerova.   
4) Náklady na jejich vnitřní opravu pro možnost pronájmu nebudou příliš vysoké. 

  Odbor správy majetku a komunálních služeb předložil na 34. zasedání komise  pro projednávání 
záměrů, která se konala dne 20.11.2013 materiál zaměřený na nakládání s volnými bytovými 
jednotkami v prodaných domech. Komise po projednání doporučila z níže uvedených předložených 
variant schválit Variantu II.

Předloženy byly tyto 4 varianty řešení:

Varianta I

Doporučit Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z postupu 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona  č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova -  doprodej 22 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez pohledávky, 
dle přílohy č. 1 a to takovou, že uvedené bytové jednotky budou prodávány formou výběrového řízení 
tzv. obálkovou metodou.

Varianta II

Doporučit Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z postupu 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona   č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova - doprodeje 22 volných bytových jednotek bez ohledu na pohledávku na bytě váznoucí, 
dle přílohy č. 1, a to takovou, že uvedené bytové jednotky budou prodávány formou výběrového řízení 
tzv. obálkovou metodou za vyvolávací cenu 60 % ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého 
posudku, určené dle aktuálně platných oceňovacích předpisů a pohledávky na těchto bytech váznoucí 
nebudou postupovány kupujícím bytových jednotek na nichž váznou. 



Varianta III

1. Doporučit Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku z 
postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“, pro úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - doprodeje 8 v příloze č. 2 uvedených bytových jednotek, a to takovou, že 
uvedené bytové jednotky budou prodávány formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou za 
vyvolávací cenu 60 % ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku, určené dle aktuálně 
platných oceňovacích předpisů a pohledávky na těchto bytech váznoucí nebudou postupovány 
kupujícím bytových jednotek na nichž váznou. 
2. Doporučit Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova vyřadit z prodeje dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona  č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“, 14 bytových jednotek uvedených v příloze č. 3 tohoto 
materiálu. 

Varianta IV

Doporučit Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova vyřadit z prodeje dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“, 22 bytových jednotek uvedených v příloze č. 1 tohoto 
materiálu. 

Specifikace jednotlivých bytových jednotek je v příloze č. 4.
     

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce  nakládání s 22 volnými 
bytovými jednotkami v již prodaných domech.


