
Pořadové číslo: 25/3.2.21

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 – úplatný převod 
nebytové jednotky č. 2894/104 v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší usnesení č. 1020/23/4/2014 bod 1. F, kterým byl schválen úplatný převod 

nebytové jednotky č. 2894/102 o výměře 120,4 m2 v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 
281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
75/9 v k.ú. Přerov (Kainarova 7, 8, 9), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov ve výši 1204/37984 za cenu 
v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.445.000,- Kč do 
vlastnictví pana S*** Š***.

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/104 o výměře 156,4 m2 v 
objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov (Kainarova 7, 8, 9), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, 
č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/9 v 
k.ú. Přerov ve výši 1564/37984 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 1.640.000,- Kč do vlastnictví pana S*** Š***.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:



Rada města Přerova na své 97. schůzi dne 25.8.2014 po projednání podala usnesením č. 
3732/97/6/2014 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zrušení usnesení a úplatný 
převod dle bodu 1. a 2. 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 zrušení usnesení a úplatný převod dle bodu 1. a 2. 
návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. zasedání dne 28.4.2014 po projednání schválilo 
usnesením č. 1020/23/4/2014 bod 1. F úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/102 o 

výměře 120,4 m2 v objektu Kainarova 7, 8, 9 v Přerově za cenu v místě a čase obvyklou, 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.445.000,- Kč do vlastnictví nájemce této nebytové 
jednotky.
Při přípravě podkladů pro vyhotovení návrhu kupní smlouvy bylo dodatečně zjištěno, že při 
ocenění nebytových jednotek došlo k záměně nebytových prostor a znaleckým posudkem byl 
oceněn jiný nebytový prostor v domě.
Po vyhotovení nového znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena nebytové jednotky v 
nájmu pana Š***, projednání změny a odsouhlasení kupní ceny nájemcem je předloženo k 
projednání v orgánech obce schválení úplatného převodu nebytové jednotky č. 2894/104 o 
výměře 156,4 m2 v objektu Kainarova 7, 8, 9 v Přerově za cenu v místě a čase obvyklou, 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.640.000,- Kč do vlastnictví nájemce této nebytové 
jednotky.

Vyhodnocení prodeje zbytného majetku – nebytových jednotek a nebytových prostor.
Celkem k prodeji 48 nebytových jednotek a objektů
Vyhlášeno VŘ na prodej 6 nebytových jednotek 
V orgánech obce schváleno k prodeji 18 nebytových jednotek
Projednáván převod 3 nebytových jednotek a nebytových prostor
V orgánech obce vyřazeno z prodeje 22 nebytových jednotek a nebytových prostor

Celkový přehled vyhodnocení prodeje zbytného majetku je doložen v příloze tohoto 
materiálu.

Rada města Přerova na své 97. schůzi dne 25.8.2014 po projednání podala usnesením č. 
3732/97/6/2014 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zrušení usnesení a úplatný 
převod dle bodu 1. a 2. návrhu na usnesení.

V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce úplatný převod nebytové 
jednotky v domě Kainarova 7, 8, 9 v Přerově.


