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Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytových jednotek 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

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. neschvaluje převod 3 bytových jednotek č. 2506/5, č. 2508/4, č. 2508/6 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 (Jižní čtvrť IV/15, 
16, 17), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, které nejsou užívány nájemci a 
jsou volné, do vlastnictví paní B*** S***.

2. neschvaluje převod 8 bytových jednotek č. 2506/2, č. 2506/3, č. 2506/6, č. 2507/1, č. 
2507/2, č. 2507/6, č. 2508/3, č. 2508/5 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 (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, které jsou užívány nájemci a nebyla s nájemci uzavřena 
smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky, do vlastnictví paní B*** S***.



3. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 
2506/1 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 (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která 
byla uzavřena dne 3.12.2013 s *** E*** V***, z důvodu nenaplnění požadovaných 
60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 375.358,- Kč v plné výši 
bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

4. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 
2507/3 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 (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která 
byla uzavřena dne 21.8.2013 s *** L*** M*** N***, z důvodu nenaplnění 
požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 375.982,-
Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

5. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 
2507/5 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 (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která 
byla uzavřena dne 18.9.2013 s *** B*** J*** K***, z důvodu nenaplnění 
požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 374.759,-
Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

6. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 
2508/1 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 (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která 
byla uzavřena dne 23.8.2013 s *** N*** M***, z důvodu nenaplnění požadovaných 
60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 449.357,- Kč v plné výši 
bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

7. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 
2508/2 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 (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, která 
byla uzavřena dne 30.8.2013 s *** J*** P*** M***, z důvodu nenaplnění 
požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 368.665,-
Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

8. schvaluje vyjmutí 17 bytových jednotek 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 (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech 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 a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, z prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném
znění, do vlastnictví nájemců dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

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. 
3321/88/9/2014 návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod volných a 
užívaných bytových jednotek, kdy nebyla s nájemci uzavřena smlouva o převodu, dle bodů 1. 
a 2. návrhu na usnesení, schválit odstoupení od uzavřených smluv o převodu vlastnictví 
bytových jednotek dle bodů 3. – 7. návrhu na usnesení a schválit vyjmutí bytových jednotek v 
domě na Jižní čtvrti IV/15, 16, 17 v Přerově z prodeje dle bodu 8. 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 neschválit úplatný převod volných a užívaných bytových 
jednotek, kdy nebyla s nájemci uzavřena smlouva o převodu, dle bodů 1. a 2. návrhu na 
usnesení, schválit odstoupení od uzavřených smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek 
dle bodů 3. – 7. návrhu na usnesení a schválit vyjmutí bytových jednotek v domě na Jižní 
čtvrti IV/15, 16, 17 v Přerově z prodeje dle bodu 8. 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 Jižní čtvrti 
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.
Záměr úplatného převodu 17 bytových jednotek v objektu k bydlení na Jižní čtvrti IV/15, 16, 
17 v Přerově byl zveřejněn na úřední desce v období od 13.5.2013 do 27.5.2013.
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 Jižní čtvrti 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. Dvě bytové jednotky byly 
po úmrtí nájemců předány oddělení bytové správy. K prodeji nájemcům je tak určeno 14 bytů. 
Pro výpočet požadovaného procentuálního zájmu nájemců o prodej bytových jednotek se tak 
vychází z počtu 14 bytových jednotek, které mohou být převedeny do vlastnictví nájemců.
Po schválení převodů bytových jednotek v domě na Jižní čtvrti 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 42,8 %. 
Nájemcům, kteří převzali nabídky na převody bytových jednotek do vlastnictví skončila 
šestiměsíční nabídková lhůta dne 7.4.2014.
Dne 24.7.2013 zaslalo šest nájemců bytových jednotek v domě na Jižní čtvrti 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 42,8 %. 
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 Jižní čtvrti 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 42,8 %.
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 Jižní čtvrti IV/15, 16, 17 v Přerově.

Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání po projednání schválilo usnesením č. 
972/22/3/2014 dohodu o zrušení uzavřené smlouvy o úplatném převodu vlastnictví bytové 
jednotky č. 2507/16 v domě na Jižní čtvrti IV/15, 16, 17, která byla uzavřena dne 20.8.2013 s 
nájemci, *** Š*** J*** S***, na základě jejich žádosti.
V domě na Jižní čtvrti IV/15, 16, 17 v Přerově je tak z celkového počtu 14 bytových jednotek 
určených k prodeji uzavřeno pět smluv o převodu vlastnictví bytové jednotky, což představuje 
zájem nájemců ve výši 35,7 %.

Dne 27.1.2014 zaslala *** B*** S*** žádost o odkoupení všech volných bytových jednotek v 
domě na Jižní čtvrti IV/15, 16, 17 v Přerově včetně bytových jednotek užívaných nájemci u 
kterých nebyla uzavřena smlouva o převodu vlastnictví. Žádost *** S*** byla zdůvodněna 
dosažením počtu prodávaných bytových jednotek na požadovaných 60 % zájmu nájemců dle 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění.
Žádost byla projednána se zástupcem *** S***. Při jednání bylo sděleno, že ve smyslu 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění jsou volné 
neobsazené bytové jednotky prodávány v aukci a bytové jednotky, které neodkoupili nájemci 
nejsou nabízeny k prodeji jiným zájemcům. 
Při zahrnutí tří volných bytových jednotek do prodeje by tak počet bytů určených k prodeji 



byl navýšen ze 14 bytů na 17 bytů, což při navýšení počtu prodaných bytů z 5 na 8 bytů by 
představoval zájem nájemců 47,05 %.
Žádost *** S*** je předložena k projednání v orgánech obce, kdy je současně navrženo 
odstoupení od uzavřených kupních smluv na převod pěti bytových jednotek z důvodu 
nenaplnění požadovaných 60 % prodaných bytů v domě na Jižní čtvrti IV/15, 16, 17 ve 
smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění.

Rada města Přerova na své 88. schůzi dne 9.4.2014 po projednání podala usnesením č. 
3321/88/9/2014 návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod volných a 
užívaných bytových jednotek, kdy nebyla s nájemci uzavřena smlouva o převodu, dle bodů 1. 
a 2. návrhu na usnesení, schválit odstoupení od uzavřených smluv o převodu vlastnictví 
bytových jednotek dle bodů 3. – 7. návrhu na usnesení a schválit vyjmutí bytových jednotek v 
domě na Jižní čtvrti IV/15, 16, 17 v Přerově z prodeje dle bodu 8. návrhu na usnesení.

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce projednání převodů 
bytových jednotky v domě na Jižní čtvrti IV/15, 16, 17.


