
Pořadové číslo: 25/3.2.16

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
MILAN RYTÍŘ, vedoucí oddělení investic a technické správy
PETR MATULA, oddělení investic a technické správy

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci 
převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na 
pozemku p.č. 3067/4 k bytové jednotce č. 1094/3 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 za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje změnu usnesení č. 1018/23/4/2014, schváleného na 23. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 28.4.2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova

„1. schválilo 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 byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

2. schválilo 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 byly uvedeny v 
příloze č. 1 této předlohy.“

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 
457/11, č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k bytové 
jednotce č. 1094/3, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena 
jednotky
-A/ ve výši 
30%
-B/ ve výši 
45%

cena
pozemku ve
výši 100%

kupní cena
celkem
- dle 
varianty A/
- dle 
varianty B/

457/4 3+1 B*** I*** 6203/203682 43.083 Kč
51.019 Kč

16.010 Kč 59.093 Kč
67.029 Kč

457/11 2+1 W*** P*** 5094/203682 35.200 Kč
41.684 Kč

13.148 Kč 48.348 Kč
54.832 Kč

1094/11 2+1 Š*** R*** 5207/203682 35.981 Kč
42.609 Kč

13.439 Kč 49.420 Kč
56.048 Kč

1094/3 2+1 O*** L***
- prodaný 
byt

5230/203682 13.499 Kč 13.499 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena 
jednotky
-A/ ve výši 
30%
-B/ ve výši 
45%

cena
pozemku ve
výši 100%

kupní cena
celkem
- dle 
varianty A/
- dle 
varianty B/

457/4 3+1 M*** I***
M*** B***

6203/203682 43.083 Kč
51.019 Kč

16.010 Kč 59.093 Kč
67.029 Kč

457/11 2+1 W*** P***
W*** 
M***

5094/203682 35.200 Kč
41.684 Kč

13.148 Kč 48.348 Kč
54.832 Kč

1094/11 2+1 Š*** R***
Š*** I***

5207/203682 35.981 Kč
42.609 Kč

13.439 Kč 49.420 Kč
56.048 Kč

1094/3 2+1 M*** 
M***
- prodaný 
byt

5230/203682 13.499 Kč 13.499 Kč

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, č. 1094/11 a 1094/3 se výše 
uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:



Rada města Přerova na své 96. schůzi dne 6.8.2014 po projednání podala usnesením č. 
3666/96/6/2014 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení ve věci převodu 
bytových jednotek a spoluvlastnického podílu k zastavěnému 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 změnu usnesení ve věci převodu bytových jednotek a 
spoluvlastnického podílu k zastavěnému pozemku dle 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.
Vymezení bytových jednotek ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., bylo po projednání v 
orgánech obce vymezeno notářským zápisem, který byl dne 19.12.2013 předán s návrhem na 
vklad k 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 
Přerov. 
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.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. zasedání dne 28.4.2014 po projednání schválilo 
usnesením č. 1018/23/4/2014 úplatný převod 16 bytových jednotek v domě Šrobárova 9, 11, 
13 do vlastnictví nájemců včetně převodu 5 spoluvlastnických podílů na pozemku pod 
budovou Šrobárova 9, 11, 13, do vlastnictví majitelů bytových jednotek, za ceny dle vnitřní 
směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/9825/2007 v platném znění, kdy seznam nájemců 
včetně kupních cen byl uveden v příloze č. 1 předlohy.



Po schválení převodu bytových jednotek ve vchodech č. 9 a 13 domu Šrobárova 9, 11, 13 v 
Přerově včetně jmenného seznamu nájemců a nabídkových cen došlo ke změnám nájemců, 
popř. vlastníků některých bytových jednotek.
U bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11 a č. 1094/11 došlo ke změně nájemce v souvislosti s 
uzavřením manželství a u bytové jednotky č. 1094/3, která byla ve vlastnictví, došlo ke změně 
osoby vlastníka.
V souvislosti se změnou nájemců a vlastníka je předložena k projednání v orgánech obce 
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek dle návrhu na usnesení.

Rada města Přerova na své 96. schůzi dne 6.8.2014 po projednání podala usnesením č. 
3666/96/6/2014 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení ve věci převodu 
bytových jednotek a spoluvlastnického podílu k zastavěnému pozemku dle návrhu na 
usnesení.

V tomto materiálu je předložena k projednání v orgánech obce změna usnesení 
Zastupitelstva města Přerova - schválení převodu bytových jednotek nájemcům a 
převodu spoluvlastnického podílu k pozemku pod budovou vlastníkovi bytové jednotky 
v domě Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově.


