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Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 16 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců a úplatný převod 
spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k 5 bytovým jednotkám 
za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 
1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9, 11, 13) a spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek 
náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto 
bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřní směrnice č. 1/98 (Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.), v platném 
znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

2. schvaluje úplatný převod 5 spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. 
Přerov, které k vlastnictví 5 bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova do vlastnictví majitelů těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu 
vnitřní směrnice č. 1/98 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb.), v platném znění. Prodané bytové jednotky a kupní ceny za 



převod pozemků jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své 88. schůzi dne 9.4.2014 po projednání podala usnesením č. 
3317/88/9/2014 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod bytových 
jednotek a spoluvlastnických podílů k pozemku dle návrhu na usnesení.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 16 bytových jednotek a 5 
spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku dle bodů 1. a 2. návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

V orgánech obce byl schválen záměr převodu 19 bytových jednotek ve vchodech Šrobárova 9 
a Šrobárova 13 v Přerově do vlastnictví nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění.
Na základě projednání postupu přípravy prodeje bytových jednotek s vlastníkem vchodu 
Šrobárova 11, Stavebním bytovým družstvem Přerov, bylo dohodnuto vymezit ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění jeden objekt bydlení se třemi vchody Šrobárova 9, 11, 
13.
Objekt k bydlení č.p. 457, příslušný pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/3 v 
k.ú. Přerov (vchod Šrobárova 9) je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Objekt k bydlení 
č.p. 1062, příslušný pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov 
(vchod Šrobárova 11) je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov. Objekt k bydlení 
č.p. 1094, příslušný pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov 
(vchod Šrobárova 13) byl ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem 
státu pro Bytový podnik města Přerova, kdy 5 bytových jednotek bylo převedeno do 
vlastnictví fyzických osob (původních nájemců) před účinností zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění.
Po zaměření bytových a nebytových jednotek včetně společných částí domu Šrobárova 9, 11, 
13 bylo projednáno řešení možného postupu vymezení jednotek prohlášením vlastníka ve 
smyslu § 4 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění (dále zákon). Narovnání právních vztahů 
bylo doporučeno řešit notářským zápisem, kterým rovněž budou vymezeny jednotky v domě 
ve smyslu zákona včetně zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálném vypořádání.

Pro možnost realizace jednotlivých kroků byl předložen k projednání v orgánech obce záměr 
dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova.
V orgánech obce byl schválen záměr narovnání právních vztahů a vymezení objektu k bydlení 
Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově. 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 7. zasedání dne 5.9.2011 schválilo usnesením č. 
245/7/3/2011 záměr:
1. Uplatnění vlastnického práva statutárního města Přerova podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 
172/1991 Sb. v platném znění k nemovitosti dosud vedené na listu vlastnickém č. 4684 pro 
katastrální území Přerov a obec Přerov, na němž je dosud veden samostatný zápis budovy část 
obce Přerov I-Město č.p. 1094, způsob využití bytový dům, na pozemku číslo parcelní 



3067/5, LV č. 10001, když v části A – LV je zapsáno vlastnické právo k budově ve prospěch 
mimo jiné České republiky, právo hospodaření s majetkem státu – Bytový podnik města 
Přerova, Blahoslavova 1499/7, Přerov s podílem pět tisíc šest set devadesát tři/deset tisíc 
(5693/10000). 
2. Uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem a Stavebním bytovým družstvem 
Přerov o určení výše svých spoluvlastnických podílů k budově č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, 
část obce Přerov I-Město, způsob využití bytový dům na pozemcích parcela č. 3067/3 
zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 3067/4 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití 
stavba LV č. 7518, parcela č. 3067/5 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV č. 
4684, v katastrálním území Přerov, obec Přerov, okres Přerov, která bude vyjadřovat jejich 
spoluvlastnický vztah k částem budovy, které se, za podmínek stanovených dle zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami ve smyslu 
ust. § 2 odst. h) tohoto zákona a společnými částmi domu ve smyslu ust. § 2 písm. g) tohoto 
zákona s výjimkou bytových jednotek č. 1094/7, č. 1094/8, č. 1094/9, č. 1094/3 a č. 1094/6, 
které jsou ve vlastnictví fyzických osob, a včetně jejich příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech této budovy takto: 
a) Statutární město Přerov spoluvlastnický podíl ve výši 106247/175452 
b) Stavební bytové družstvo Přerov spoluvlastnický podíl ve výši 69205/175452.

Při přípravě notářského zápisu bylo nutno současně s vymezením objektu k bydlení Šrobárova 
9, 11, 13 v Přerově dořešit veškeré převody spoluvlastnických podílů na budově a 
zastavěných pozemcích mezi vlastníky, statutárním městem Přerov a Stavebním bytovým 
družstvem Přerov.
Požadavek na dořešení převodu spoluvlastnických podílů na zastavěných částech pozemků 
byl projednán se zástupci Stavebního bytového družstva.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání dne 21.10.2013 po projednání schválilo 
usnesením č. 903/20/3/2013 směnu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
spoluvlastnického podílu ve výši 69205/203682 na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 
3067/5 vše v k.ú. Přerov, obec Přerov za část pozemku p.č. 3114/2 v k.ú. Přerov, obec Přerov, 
ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov.
Po realizování směny spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem Šrobárova 9, 11, 13 
za část pozemku na Žerotínově náměstí byly splněny podmínky vypořádání všech 
majetkoprávních záležitostí mezi statutárním městem Přerov a Stavebním bytovým družstvem 
Přerov, kdy mohl být dokončen a všemi vlastníky podepsán notářský zápis na vymezení 
jednotek v domě Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání dne 21.10.2013 po projednání schválilo 
usnesením č. 905/20/3/2013 uzavření „notářského zápisu – osvědčení o prohlášení právně 
významných skutečností, prohlášení vlastníků budovy o vymezení bytových jednotek a 
smlouva o zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálném vypořádání“ k objektu k 
bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov (Šrobárova 9, 11, 13 v 
Přerově), který bude uzavřen mezi spoluvlastníky, statutárním městem Přerov, IČ 00301825, 
se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ 
00053236, se sídlem Přerov I – Město, Kratochvílova 128/41 a vlastníky pěti bytových 
jednotek pro dořešení níže uvedených majetkoprávních vztahů 
- prohlášení statutárního města Přerova o vlastnictví objektu k bydlení č.p. 1094, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov na základě § 3, zákona 
č. 172/1991 Sb., v platném znění
- vymezení jednotek ve smyslu § 2, zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění



- zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálné vypořádání

Dne 4.11.2013 byl spoluvlastníky objektu Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově uzavřen notářský 
zápis, kterým byly dořešeny majetkoprávní záležitosti a vymezeny jednotky v tomto domě. 
Po uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Přerov a Stavebním bytovým 
družstvem Přerov a jejím vkladu do katastru nemovitostí byl dne 19.12.2013 předán návrh na 
vklad uzavřeného notářského zápisu do katastru nemovitostí.

V domě Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově je celkem 36 bytových jednotek. Ve vlastnictví 
statutárního města Přerova jsou bytové jednotky ve vchodech Šrobárova 9 a Šrobárova 13. 
Bytové jednotky ve vchodu Šrobárova 11 jsou ve vlastnictví Stavebního bytového družstva 
Přerova. 
Ve vchodech Šrobárova 9 a Šrobárova 13 je celkem 24 bytových jednotek. Ve vlastnictví 
statutárního města Přerova je 19 bytových jednotek, z nichž jsou 3 bytové jednotky volné, 16 
bytových jednotek je užíváno nájemci a 5 bytových jednotek bylo převedeno do vlastnictví 
nájemců před účinností zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. K prodeji je tak určeno 16 
bytových jednotek užívaných nájemci a 5 spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku 
pod budovou k bytovým jednotkám převedeným před účinností zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění.

Vzhledem k problematice projednání a vymezení jednotek v domě Šrobárova 9, 11, 13 v 
Přerově schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 22. jednání dne 22.6.2009 usnesením 
č. 705/22/3/2009 doplnění vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“ o článek VII 
následovně:

„VII Vymezení objektů bydlení pro prodej a doprodej bytových jednotek

1. Dnem schválení Zastupitelstvem města Přerova bude prodej bytových jednotek za 
cenových podmínek dle této směrnice do vlastnictví stávajících nájemců realizován pouze u 
níže uvedených objektů bydlení:

číslo popisné na pozemku
objekt bydlení Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov počet bytů
Velká Dlážka 25 319 4160/5 23 
Žerotínovo nám. 4 463 60/1 4 
Šrobárova 9, 13 457, 1094 3067/3, 3067/5 19 
Vaňkova 14 2631 2487/6 10 

2. Prodej a doprodej bytových jednotek v ostatních objektech bydlení, schválených v 
orgánech obce k prodeji ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platné znění, do vlastnictví 
stávajících nájemců (nových nájemců na základě přechodů nájmů a na základě výměny 
bytových jednotek), prodej volných a obsazených bytových jednotek včetně pohledávek, bude 
realizován za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.“

V souvislosti s převodem těchto nemovitostí je v příloze č. 1 u bytových jednotek uváděna 
variantní cena jednotky:
A/ Ve výši 38% ve smyslu písmena b) odstavce 1.) čl. III – Cena jednotky, dle vnitřní 
směrnice č. 1/98 v platném znění, bude li nabídka přijata ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byl 



nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu jednotky.
B/ Ve výši 45% ve smyslu písmena a) odstavce 1.) čl. III – Cena jednotky, dle vnitřní 
směrnice č. 1/98 v platném znění, bude li nabídka přijata ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl 
nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu jednotky.

Záměr statutárního města Přerova převést 19 bytových jednotek v objektu k bydlení 
Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově, do vlastnictví nájemců a převod 5 spoluvlastnických podílů na 
pozemku p.č. 3067 v k.ú. Přerov, které náleží k vlastnictví 5 bytových jednotek převedených 
před účinností zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, za ceny dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 v platném znění, byl schválen na 88. schůzi Rady města Přerova dne 9.4.2014. Záměr 
úplatného převodu bytových jednotek byl zveřejněn na úřední desce v období od 11.4.2014 do 
25.4.2014.
Převod bytových jednotek do vlastnictví nájemců a převod spoluvlastnických podílů k 
zastavěnému pozemku do vlastnictví majitelů bytových jednotek je předložen k projednání v 
orgánech obce dle bodu 1. a 2. návrhu na usnesení.
Rada města Přerova na své 88. schůzi dne 9.4.2014 po projednání podala usnesením č. 
3317/88/9/2014 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod bytových 
jednotek a spoluvlastnických podílů k pozemku dle návrhu na usnesení.

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce schválení úplatného 
převodu bytových jednotek v domě Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově do vlastnictví 
nájemců, včetně převodu spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a 
zastavěném pozemku.


