
Pořadové číslo: 25/3.2.22

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 – nebytové jednotky č. 
2611/103 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu k 
bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5) včetně spoluvlastnického podílu ve 
výši 361/16369 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu ve výši 361/16369 na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov za cenu v 
místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 400.000,- Kč, do vlastnictví 
paní *** E*** Ř***.

VARIANTA II

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu k 
bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5) včetně spoluvlastnického podílu ve 
výši 361/16369 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov a 



spoluvlastnického podílu ve výši 361/16369 na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, který předložila paní *** E*** Ř***, ve výši 320.000,-
Kč, do vlastnictví paní *** E*** Ř***.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova projednala úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v domě 
Klivarova 1, 3, 5 v Přerově na své 98. schůzi dne 10.9.2014. O výsledku jednání Rady města 
Přerova bude Zastupitelstvo města Přerova informováno ústně předkladatelem na zasedání.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky dle varianty I návrhu 
usnesení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání dne 15.4.2013 po projednání schválilo 
usnesením č. 727/17/3/2013 záměr prodeje 48 nebytových jednotek a nebytových prostor v 30 
objektech.
Na ocenění nebytových jednotek a nebytových prostor byly vyhotoveny znalecké posudky. 
Nájemci byli písemně seznámeni s cenami užívaných prostor s žádostí o vyjádření a 
uplatněním zájmu o úplatný převod.
Záměr statutárního města Přerova převést nebytové jednotky v domě Klivarova 1, 3, 5 v 
Přerově byl schválen na 87. schůzi Rady města Přerova dne 21.3.2014. Záměr úplatného 
převodu nebytových jednotek byl zveřejněn na úřední desce v období od 28.3.2014 do 
11.4.2014.

Na základě jednání se 13 nájemci u náměstka primátora pana Michala Záchy ve dnech 14. –
16.4.2014 bylo s některými nájemci dále jednání o výši ceny za převod nebytové jednotky do 
vlastnictví.
Na ocenění nebytové jednotky č. 2611/103 v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově byl vyhotoven 
Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. se sídlem v Prostějově znalecký posudek, kterým 
byla stanovena cena v místě a čase obvyklá ve výši 400.000,- Kč.
Paní *** E*** Ř*** předložila znalecký posudek, kterým byla nebytová jednotka č. 
2611/103 v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově oceněna částkou 320.000,- Kč.
Znalecký posudek předložený paní Ř*** byl zaslán k vyjádření zpracovateli znaleckého 
posudku – Znaleckému a oceňovacímu ústavu s.r.o. se sídlem v Prostějově. Vyjádření 
Znaleckého a oceňovacího ústavu s.r.o. dokládáme v příloze.

Převod nebytové jednotky č. 2611/103 v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově je předložen k 
projednání v orgánech obce s variantním návrhem na usnesení.

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 projednala úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v domě 
Klivarova 1, 3, 5 v Přerově na své 98. schůzi dne 10.9.2014. O výsledku jednání Rady města 
Přerova bude Zastupitelstvo města Přerova informováno ústně předkladatelem na zasedání.

Tímto materiálem se předkládá k projednání v orgánech obce úplatný převod nebytové 
jednotky v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově.


