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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové dotace pro 
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8, 9, 10, IČ: 29461227, se 
sídlem Přerov I – Město, Jižní čtvrť 2520/8, PSČ 75002, ve výši 49,5 % skutečně 
vynaložených nákladů, max. však ve výši 525.000,- Kč na opravu střešního pláště domu č.p. 
2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8, 9, 10 v Přerově, příslušném k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov.

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. 
3332/88/9/2014 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí mimořádné 
účelové dotace subjektu Společenství vlastníků jednotek domu Jižní čtvrť III/8, 9, 10 v 
Přerově 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 neschválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu 
Společenství vlastníků jednotek domu Jižní čtvrť III/8, 9, 10 v Přerově dle varianty II návrhu 
na usnesení dle předlohy pro jednání Rady města Přerova.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Byty z vlastnictví statutárního města Přerova jsou odprodávány za ceny, které zdaleka 
nedosahují cen tržních. Znalecký posudek zohledňuje jednotlivé stavy budov a je podkladem 
ke stanovení ceny kupní. Přesto se cena bytové jednotky pohybuje od 30% znaleckého 
posudku (t.j. statutární město Přerov tímto způsobem poskytuje již nájemcům slevu z ceny 
bytové jednotky až ve výši až 70 %. V této slevě je  již zohledněn celkový stav převáděných 
nemovitostí včetně prováděné, či neprováděné údržby). Současně je při prodeji bytových 
jednotek poskytnuta dotace do fondu oprav pro společenství vlastníků jednotek příslušného 
objektu k bydlení, která činí 10 % z nabídkové ceny bytů. Výjimka byla schvalována již při 
samotném prodeji, kdy se stalo statutární město Přerov majoritním vlastníkem (63,39%) a 
jako takový určitě přispívá i nemalou měsíční částku do fondu oprav. Již v minulosti se 
obracela jednotlivá SVJ se žádostmi na mimořádné dotace na opravy budov, včetně střešního 
pláště. S ohledem na stanovenou kupní cenu a dotaci do fondu oprav město nechválilo 
poskytnutí dalších dotací. Poskytnutí dotace v tomto případě by znamenalo další zvýhodnění 
části občanů města, zatímco převážná většina ostatních musela řešit záležitost svého bydlení 
individuálně, a to ve zcela odlišných cenových relacích a následně hradit veškeré opravy.          
I s ohledem na další skutečnosti uvedené v důvodové zprávě odbor ekonomiky nedoporučuje 
schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

V domě č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8,9,10, je Statutární město Přerov 
spoluvlastníkem s podílem na společných částech budovy ve výši 83799/138743, tj.(63,39 %). 
Do stávajících bytů (v majetku Statutárního města Přerov) pod střešním pláštěm domu 
dochází bez ohledu na roční období k projevům zatékání, ať již formou dešťových nebo 
sněhových srážek, či formou kondenzací. Celkové náklady na opravu střešního pláště jsou 
kalkulovány dle nabídkového rozpočtu ve výši 1.060.418,-- Kč vč. 15% DPH, z čehož se 
vychází při kalkulaci dotace ve výši 49,5 %, tj. uvedených max. 525.000,-- Kč. Uvedené SVJ 
v současné době realizuje přípravu zateplení obvodového pláště, vč. zajištění financování 
úvěrem. Statutární město Přerov jako majoritní vlastník (podíl ve výši 63,39 %) na základě 
rozhodnutí Rady města Přerova č. 3279/87/7/2014 ze dne 24.3.2014 souhlasilo s tím, aby 
uvedené SVJ uzavřelo smlouvu o úvěru s Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s., se 
sídlem Bělehradská 128, č.p. 222, 120 21 Praha 2, IČ: 60192852 na rekonstrukci bytového 
domu č.p. 2518, 2519 a 2520 (zateplení obvodového pláště domu, stropu suterénu, výměny hl. 
vstupních dveří, opravy vchodového vstupu a zabezpečení hydroizolace) za podmínky, že 
bude na schůzi shromáždění SVJ odhlasována renovace střešního pláště uvedeného domu.
Prodej bytových jednotek v domě na Jižní čtvrti III/8, 9, 10 v Přerově byl realizován ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. 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. Dle odstavce 10.) článku VII 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění byly na jednotlivé bytové jednotky vyhotoveny 
znalecké posudky v administrativních cenách dle oceňovacích předpisů platných od 1.2.2008 
do 31.12.2008. Externí soudní znalec zpracoval znalecké posudky, ve kterých posoudil a 



ocenil skutečný stav nemovitosti v době prodeje.
Nabídková cena pro nájemce bytových jednotek byla stanovena v souladu s body 1.) a 2.) čl. 
VII vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění. Po dobu dvouměsíční nabídkové lhůty je 
cena bytové jednotky stanovena ve výši 30 % znaleckého posudku a od třetího měsíce do 
konce šestiměsíční nabídkové lhůty je cena bytové jednotky stanovena ve výši 45 % 
znaleckého posudku. Statutární město Přerov tak poskytuje nájemcům slevu z ceny bytové 
jednotky ve výši 70 %, popř. 55 %. V této slevě je zohledněn celkový stav převáděných 
nemovitostí včetně prováděné, či neprováděné údržby. Současně je při prodeji bytových 
jednotek poskytnuta dotace do fondu oprav pro společenství vlastníků jednotek příslušného 
objektu k bydlení. Pro společenství vlastníků jednotek v domě na Jižní čtvrti III/8, 9, 10 v 
Přerově tak byla poukázána částka 175.673,- Kč.
Odbor správy majetku souhlasí s provedením rekonstrukce střešního pláště a podílem na 
opravě ve výši podílu Statutárního města Přerov, tj. uvedených 63,99 %, který by byl hrazen z 
fondu oprav domu ale ne s mimořádnou účelovou dotací města do fondu oprav. Při poskytnutí 
dotace by se Statutární město Přerov v celkovém součtu podílelo na opravě střešního pláště ve 
výši 80 %. Standardně se účelová dotace na opravy společných částí domů společenstvím 
vlastníků jednotek neposkytuje. Případné poskytnutí dotace by mohl být později bráno jako 
precedent, kdy některá SVJ by mohla požadovat dotace na opravy společných částí domu, 
které nebyly provedeny v době, kdy domy byly v majetku Statutárního města Přerov.
Odbor majetku rovněž nesouhlasí s tvrzením, že při prodeji domu byl úmyslně zatajen stav 
střešního pláště a nebylo toto zohledněno v kupní ceně, kdy znalecký posudek stav domu při 
prodeji zohledňuje a navíc jednotlivé byty v domě byly prodávány v roce 2012 za ceny roku 
2008 ve výši 30 % příp. 45 % ceny stanovené znaleckým posudkem.

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce poskytnutí mimořádné 
účelové dotace na opravu střešního pláště domu na Jižní čtvrti II/8, 9, 10 v Přerově.


