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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 5.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
IVANA KOZÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové 
jednotky č. 2551/101 v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce 
Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16).

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. 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 vlastnictví statutárního města 
Přerova - prodej nebytové jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o výměře 79,6 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 
2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v 
k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 
199/4286 do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550, 
Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem Přerov I – Město, Jižní čtvrť II 2552/14, 
IČ 29388759.

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v 
objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

na pozemku p.č. 5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o výměře 79,6 m2



včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 
2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v 
k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 
199/4286 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550 Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se 
sídlem Přerov I - Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759 za kupní cenu v místě a 
čase obvyklou ve výši 81.700,-Kč (dle znaleckého posudku).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

VARIANTA II

1. 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 vlastnictví statutárního města 
Přerova - prodej nebytové jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o výměře 79,6 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 
2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v 
k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 
199/4286 do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550, 
Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem Přerov I – Město, Jižní čtvrť II 2552/14, 
IČ 29388759.

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v 
objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

na pozemku p.č. 5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o výměře 79,6 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 
2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v 
k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 
199/4286 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550 Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se 
sídlem Přerov I - Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759 za kupní cenu ve výši 
40.850,-Kč (dle návrhu žadatele).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 96. schůzi dne 6.8.2014 projednávala záležitost převodu nebytové 
jednotky ve variantním řešení (varianta I - převod za kupní cenu dle znaleckého posudku, 



varianta II - převod za kupní cenu dle návrhu žadatele) a usnesením č. 3659/96/6/2014 se 
neusnesla. Z tohoto důvodu je ZM předkládat převod ve variantním řešení. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 82. schůzi dne 11.12.2013 usnesením č. 3007/82/6/2013 schválila 
záměr StMPr - úplatný převod nebytové jednotky z vlastnictví StMPr a podala návrh ZM 
schválit výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 (bod 1).

Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 20.11.2013 po projednání doporučila RM schválit záměr 
StMPr – úplatný převod nebytové jednotky a výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 pro úplatný převod této nebytové jednotky (varianta I). 

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku souhlasí s odprodejem dané jednotky, jelikož se jedná o dům prodaný a 
CO kryt je nevyužívaný prostor, se kterým jsou spojeny náklady statutárního města Přerova 
ve formě plateb do fondu oprav.
Odbor správy majetku ovšem nedoporučuje realizovat prodej dané jednotky přímo SVJ za 
sníženou cenu bez ověření prodejnosti dané jednotky výběrovým řízením. 

Důvodová zpráva:

Nebytová jednotka č. 2551/101, Jižní čtvrť II/14, 15, 16, o výměře 79,6 m2 není užívána a je 
ve vlastnictví statutárního města Přerova. Je situovaná v suterénu domu Jižní čtvrť II/15 a 
jedná se o bývalý kryt CO, který není k tomuto účelu již užíván a byl zrušen. 

Bytové jednotky v bytovém domě č.p. 2552, 2551, 2550, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 5739/1, Jižní čtvrť II/14, 15, 16 jsou prodány. 

Dle vnitřní směrnice č. 1/98, čl. VI. "Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zák. č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů" a dle vnitřního předpisu č. 25/2007 čl. XII. 
"Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zák. č. 72/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů" se: 

1) Nebytové prostory jako prodejny, provozovny, sklady apod. v domech, jejichž prodej je 
realizován dle vnitřní směrnice č. 1/98 nebo vnitřního předpisu č. 25/2007, budou prodávány 
formou výběrového řízení. 

2) Orgány obce mohou rozhodnout o prodeji nebytových prostor dle odstavce 1) i bez 
výběrového řízení formou přímého prodeje nebytových prostor, a to pouze jejich 
oprávněnému uživateli minimálně za cenu dle znaleckého posudku.

3) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny nebytového prostoru se rozumí cena v místě a 
čase obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů." 



O prodej předmětné nebytové jednotky včetně jejího příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku do svého vlastnictví požádalo Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550, Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem Přerov I –
Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759 (dle SVJ). 

Ve své žádosti SVJ uvedlo, že nebytovou jednotku by využívalo pro potřeby společenství 
(archív, schůze výboru, konání shromáždění apod). 
V zimním období dle sdělení SVJ probíhaly stavební práce v 1. PP domu (opravy omítek, 
podlah, výměna sklepních oken a dveří, malování…). Z tohoto důvodu SVJ požádalo o 
převod a i o souhlas s rekonstrukcí jednotky, která by byla provedena na náklady SVJ, nikoliv 
na náklady vlastníka. 

Komise pro záměry na zasedání dne 20.11.2013 projednávala záležitost ve variantním řešení: 
VARIANTA I
schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nebytové jednotky č. 2551/101, 
jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o výměře 

79,6 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 
2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. 
Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 199/4286 z 
vlastnictví statutárního města Přerova.

VARIANTA II
schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nebytové jednotky č. 2551/101, 
jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o výměře 

79,6 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 
2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. 
Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 199/4286 z 
vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto 
nemovitostí za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po 
dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a 
na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí 
účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (vč. DPH).

Komise pro záměry doporučila RM schválit variantu I.

Rada města Přerova na své 82. schůzi dne 11.12.2013 usnesením č. 3007/82/6/2013 schválila 
záměr StMPr - úplatný převod nebytové jednotky z vlastnictví StMPr a podala návrh ZM 
schválit výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007.

Vzhledem k tomu, že byl schválen záměr StMPr - úplatný převod nebytové jednotky z 
vlastnictví StMPr, došlo k nedodržení postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 čl. XII. 
"Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zák. č. 72/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů" a dle této skutečnosti bude předložena orgánům obce ke schválení 
výjimka z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 pro úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku StMPr - nebytové jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům 
č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1, v 

k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o výměře 79,6 m2 včetně s ním souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k 



části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, 
zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 199/4286 do vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550, Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem Přerov I –
Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759.

Odbor správy majetku po schválení záměru objednal vyhotovení znaleckého posudku. Cena v 
místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 31.3.2014 vyhotoveného JUDr. 
Vratislavem Dočkalíkem činí 81.700,-Kč (uvedená cena je cena stanovená před rekonstrukcí 
jednotky). Náklady za jeho vyhotovení činí 3.484,-Kč. 

SVJ ve svém vyjádření ze dne 2.6.2014 navrhlo kupní cenu před opravou ve výši 50% z ceny 
dle znaleckého posudku, tj. ve výši 40.850,-Kč s tím, že by SVJ ještě uhradilo daň z převodu, 
která by dle platných daňových předpisů činila částku 3.268,-Kč (4% z ceny dle znaleckého 
posudku) - viz příloha

Úhrada nákladů za vyhotovení ZP bude řešena v ujednání kupní smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že se nebytová jednotka nachází v suterénu domu a byla ve špatném 
technickém stavu, a dále z důvodu, že StMPr pro ni nemá využití a nikdo z vlastníků 
bytových jednotek v domě nemá o koupi zájem, doporučuje odbor správy majetku schválit 
prodej dané jednotky. SVJ nebytovou jednotku na své náklady zrekonstruovalo a má záměr 
užívat ji pro potřeby společenství (jako archiv, schůze výboru, konání shromáždění vlastníků). 
Odbor správy majetku upozorňuje na skutečnost, že pokud zůstane nebytová jednotka ve 
vlastnictví StMPr, nebude užívaná a StMPr bude měsíčně přispívat příslušnou finanční 
částkou do fondu oprav. Odbor správy majetku ovšem nedoporučuje realizovat prodej dané 
jednotky přímo SVJ za sníženou cenu bez ověření prodejnosti dané jednotky výběrovým 
řízením. 

Předloženým materiálem se projednává prodej nebytové jednotky č. 2551/101 včetně 
jejího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v bytovém domě 
Jižní čtvrť II/14, 15, 16 do vlastnictví SVJ s udělením výjimky.


