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Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Eva Pospíšilíková, Ing.

Název materiálu:

Poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 
1963, nám. Svobody 4,5 v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Společenství vlastníků jednotek domu 
č.p. 1963, nám. Svobody 4, 5, v Přerově, IČ: 29449251, se sídlem Přerov I – Město, nám. Svobody 
1963/5, PSČ 75002, ve výši podílu nákladů vztahujících se na 1 ks dveří, maximálně však ve výši 
96.978,- Kč (slovy: devadesátšesttisícdevětsetsedmdesátosmkorunčeských). Jedná se o dodávku dveří 
Winstar 78 z dřevěných euro hranolů, s kováním Maco MULTI-MATIC a sklem od společnosti AGC 
FLAT GLASS a prací souvisejících, pro dům č.p. 1963, nám. Svobody 4,5, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963 nám. 
Svobody 4,5 v Přerově dle návrhu na usnesení. Důvodem pro neposkytnutí dotace je dle našeho 
názoru to,  že z vizuálního hlediska dveře nejeví známky většího opotřebení jako vstupní dveře 
vedlejší, které mají navíc pouze ve spodní části dveří ochranný plech. (viz fotografická příloha)

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení, a to i s ohledem na informace 
uvedené v závěru důvodové zprávy o výši příspěvků města do fondu oprav. 

Organizace ALFA HANDICAP

Odmítáme argument zástupců SVJ, že uživatelé našich služeb dveře poškozují.Vstupní dveře jsou 
dvoukřídlé, v případě průjezdu invalidního vozíku otevíráme obě křídla, vždy je tam doprovod. Jediné, 



co nesplňuje bezbarierový přístup je zabudované brano, na které jsem přistoupila na žádost vlastníků 
bytových jednotek v domě. S ing. Žaludem jsem na jeho žádost vyjádřila názor, že není nutné dveře 
vyměňovat, ale jen zrekonstruovat. Doporučila jsem i firmu, která nám ve vnitřních prostorách 
stávající dveře opravovala.

Rada města Přerova

Rada města Přerova materiál projednala na své 18. schůzi konané dne 21.5.2015 pod č. j. 
488/18/7/2015 a doporučila Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí mimořádné účelové 
dotace dle návrhu na usnesení.  

Důvodová zpráva:

V domě č.p. 1963, nám. Svobody 4,5 se nachází celkem 20 bytových jednotek a 1 nebytový prostor. 
Statutární město Přerov (dále jen SMPr) v uvedeném domě vlastní 1 bytovou a 1 nebytovou jednotku, 
je tedy spoluvlastníkem s podílem na společných částech budovy ve výši 6768/61907, tj.(10,93 %). 
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963 (dále jen SVJ) oslovilo Statutární město Přerov s 
žádosti o spolufinancování vstupních dveří domu. Vstupní dveře jsou v domě dvoje, přičemž zástupci 
SVJ požadují, aby SMPr uhradilo náklad na zhotovení jedněch dveří. Přílohou žádosti bylo také 
usnesení výboru SVJ nám. Svobody 1963/4,5 z jednání, které proběhlo 13.4.2015.
Zástupci SVJ se domnívají, že tím, že se v domě nachází nebytová jednotka, která je v současné době 
využívána nájemcem ALFA-handicap jsou vstupní dveře vchodu č. 4 více opotřebované a z toho 
důvodu musí SVJ přistoupit k jejich výměně. Nutností je, aby došlo k výměně obou vstupních dveří do 
domu, aby byla zachována jednotnost vzhledu. 
Zástupci SVJ se domnívají, že v době, kdy docházelo k rekolaudaci uvedeného prostoru v objektu 
náměstí Svobody 1963/4 z původní prádelny a Klubu důchodců na kancelář Střediska pro poradenství 
zdravotně postižených a jejich klubovnu nebyly zohledněny všechny náležitosti, které musí takový 
prostor splňovat, mezi nimiž zejména náleží odpovídající technické řešení vstupních dveří podle 
příslušných technických norem. Za odbor správy majetku a komunálních služeb musíme však 
konstatovat, že rekolaudace proběhla a máme platné kolaudační rozhodnutí. 
Za odbor správy majetku a komunálních služeb doplňujeme informaci, že v souvislosti s požadavkem 
zástupců SVJ byla vedena několikrát jednání, kdy MAJ upozorňoval, že na veškeré opravy společných 
prostor domu přispívá SMPr ve výši svého spoluvlastnického podílu na domě. Pouze za rok 2014 byla 
do fondu oprav SVJ uhrazena částka 59 033,- Kč. Tato částka se pro rok 2015 sníží v souvislosti s 
prodejem dvou bytových jednotek v roce 2014. Dle aktuální výše příspěvku do fondu oprav stanovené 
v rámci SVJ bude činit příspěvek za rok 2015 částku 43 680,- Kč. Dále upozorňujeme na fakt, že v 
souvislosti s platným předpisem SMPr o prodeji bytů a nebytových prostor, byla na účet SVJ 
poukázána dotace do fondu oprav, která byla ve výší 10 % kupní ceny každé jednotky. Celkem tato 
dotace činila u domu nám. Svobody 4,5 částku 381 983,- Kč. 
V tomto materiálu je předloženo k projednání v orgánech obce poskytnutí mimořádné účelové 
dotace na dodávku vstupních dveří do domu nám. Svobody 4,5 v Přerově.


