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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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
EVA POSPÍŠILÍKOVÁ, vedoucí oddělení bytové správy

Název materiálu:

Záměr úplatného převodu  - doprodej bytové jednotky 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení 
č.p. *** a ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** a p.č. *** v 
k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/***) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. *** a ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří, o výměře 160 m2 a pozemku p.č. ***, zast. plocha 

a nádvoří, o výměře 172 m2 v k.ú. Přerov ve výši 575/7028 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 575/7028 k pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří o výměře 160 m2 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 575/7028 k pozemku p.č. ***, zast. plocha a 

nádvoří o výměře 172 m2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje Radě města Přerova schválit záměr 
dle návrhu na usnesení. Důvodem je, že byt bude do cca 1/2 roku uvolněn, jelikož současná 
nájemkyně je ve výpovědi. Byt v termínu nepředala a na základě tohoto byla podána žaloba k 
soudu na vyklizení.  Po uvolnění může být byt nabízen k prodeji také formou aukce -
obálkové metody.

Rada města Přerova



Uvedený bod projednala Rada města Přerova na svém jednání dne 24. 3. 2014. Usnesením 
číslo 3280/87/7/2014 doporučila Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod výše 
uvedené bytové jednotky. 

Důvodová zpráva:

V uvedeném domě je celkem 12 bytových jednotek. Z tohoto počtu jsou 3 bytové jednotky ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. Nájemkyní bytové jednotky č. *** je paní ***, která 
neplatila nájem a z tohoto důvodu jí byla oddělením bytové správy zaslána výpověď nájemní 
smlouvy. Paní *** byt v požadovaném termínu nepředala a z toho důvodu byla k soudu 
podána žaloba na vyklizení bytu. Statutární město Přerov eviduje za paní *** dluhy v celkové 
výši ke dni zpracování této předlohy tj. ke dni 14.4.2014 celkovou částku 98 574,- Kč, která 
se skládá z dluhu na nájmu a službách spojených s bydlením ve výši 58 330,- Kč, z dluhu na 
soudních poplatcích ve výši 7 420,- Kč a z dluhu na poplatku z prodlení, jehož výše činí ke 
dni 14.4.2014 32 824,- Kč. 

Dne 23. 2. 2014 byla na Magistrát města Přerova doručena žádost o koupi bytové jednotky č. 
*** v domě č.p. *** a ***, v k.ú. Přerov od paní ***, bytem ***.

Paní *** ve své žádosti uvedla, že žádá o koupi bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení 
č.p. *** a ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** a p.č. *** v 
k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/***) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. *** a ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. ***, zast. plocha a nádvoří, o výměře 160 m2 a pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří, 

o výměře 172 m2 v k.ú. Přerov ve výši 575/7028 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 

výši 575/7028 k pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří o výměře 160 m2 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 575/7028 k pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří o 

výměře 172 m2. Za danou bytovou jednotku paní *** nabídla cenu 320 000,- Kč a uhrazení 
dluhu na nájemném bývalé nájemkyně paní *** ve výši cca 65 000,- Kč. Paní *** uvedla, že 
má zajištěno jiné bydlení pro paní ***, která byt Statutárnímu městu Přerov zatím nepředala a 
stále jej užívá. Dle jejího sdělení paní *** s postupem souhlasí. Žádost paní *** je přílohou 
tohoto materiálu.

Pokud by paní *** hradila pohledávku za paní ***, muselo by se takto provést formou 
postoupení pohledávky. Ze strany Statutárního města Přerova by byly vzaty zpět žaloby na 
úhradu dlužných částek, tzn. že by se dluh na soudních poplatcích snížil ze 7 420,- Kč na 2 
000,- Kč. 

V případě, že bude ponecháno vše v souladu s vnitřními předpisy města Přerova, dojde k 
tomu, že na základě již podaných žalob by mělo do cca 6 měsíců dojít k exekučnímu 
vystěhování paní ***. Po uvolnění bytu bude tento prodáván formou aukce - obálkové 
metody. Postup bude stejný jako v případě ostatních uvolněných neprodaných bytů v 
prodaných domech. V této aukci bude minimální nabídková cena s největší pravděpodobností 
vyšší než cena, kterou nabízí paní ***. Paní *** nabízí za uvedený byt cenu 320 000,- Kč, což 
je 34 % ze znaleckého posudku vyhotoveného dle oceňovací vyhlášky z roku 2007. V aukci 
nyní prodáváme po schválení vyjímky z vnitřního předpisu 25/2007 za minimální cenu 60 % 
aktuálního znaleckého posudku. 



Z výše uvedeného vyplývá, že by pro statutární město Přerov bylo ekonomicky nevýhodné, 
schválit žádost paní ***.

V tomto materiálu je předloženo schválení záměru úplatného převodu bytové jednotky 
č. *** v domě Jižní čtvrť IV/***, Přerov.


