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Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Petr Matula

Název návrhu:

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 4 bytových 
jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění - návrh na zrušení vnitřní směrnice Magistrátu 
města Přerova č. 1/98 a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o neschválení záměru úplatného převodu čtyř bytových 
jednotek dle bodu 2.

2. neschvaluje záměr úplatného převodu:

A. bytové jednotky bytové jednotky č. 2630/12 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov 
(Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 8115/177291, 

B. bytové jednotky č. 52/21, vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., bytový zákon, v objektu k 
bydlení č.p. 51, č.p. 52, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na 
pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 22, 24), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 51, č.p. 52, příslušném 
pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí a 
pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí ve výši 6840/282002, 

C. bytové jednotky č. 1956/3 v objektu k bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 1), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1956, 



příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875,

D. bytové jednotky č. 26/10 v objektu k bydlení č.p. 26, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí (Dr. Milady Horákové 13), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 26, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. 
Předmostí a pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/138442,

do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

3. ruší A. vnitřní směrnici Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“ v platném znění a to ke dni 8.9.2015,

B. vnitřní předpis Magistrátu města Přerova č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ v platném znění 
a to ke dni 8.9.2015.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova na své 24. schůzi dne 25.8.2015 po projednání podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr převodu čtyř bytových jednotek a zrušit vnitřní směrnici a vnitřní předpis 
upravující prodej bytových jednotek 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 dle Varianty II předlohy pro jednání Rady města Přerova, tj. neschválit záměr převodu a 
zrušit vnitřní směrnici a vnitřní předpis.

Odbor správy majetku uvádí, že pro realizaci převodů daných bytů dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 hovoří skutečnost, že v daných objektech k bydlení byly bytové jednotky převedeny dle 
podmínek vnitřního předpisu č. 25/2007, popř. vnitřní směrnice č. 1/98, kdy ostatní nájemci odkoupily 
bytové jednotky za snížené ceny. Odbor správy majetku se i přes výše uvedené kloní k variantě II 
návrhu na usnesení, které je z pohledu města hospodárnější a reflektuje skutečnost, že od zahájení 
privatizace bytového fondu uběhla značná doba, ve které nájemci mohli dořešit úplatný převod 
užívané bytové jednotky do vlastnictví. Odbor správy majetku se domnívá, že privatizace za podmínek 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 je již překonaná.

Důvodová zpráva:

K bodu 2. návrhu na usnesení

V domě Optiky 1, 3 v Přerově bylo vymezeno celkem 24 bytových jednotek a dvě nebytové jednotky. 
Do vlastnictví nájemců bylo převedeno 23 bytů. Ve vlastnictví města zůstaly dvě nebytové jednotky a 
jedna bytová jednotka, půdní vestavba, která byla vybudována na náklady nájemce, kdy byla uzavřena 
nájemní smlouva na dobu 40 let za zvýhodněnou výši nájmu 1,-Kč/m2/měsíc. Měsíční nájem je tak 
hrazen ve výši 59,- Kč. Příspěvek do fondu oprav za tuto bytovou jednotku je hrazen statutárním 
městem Přerov ve výši 1.276,- Kč za měsíc.
Při prodeji obdobných bytových jednotek, půdních vestaveb, vybudovaných na náklady nájemce v této 
lokalitě byly prodejní ceny stanoveny v rozmezí od 151.000,- Kč do 195.000,- Kč.



V domě Pod Skalkou 22, 24 v Přerově - Předmostí bylo vymezeno celkem 46 bytových jednotek. Do 
vlastnictví nájemců bylo převedeno 45 bytů. Ve vlastnictví města zůstala jedna bytová jednotka.
Měsíční nájem je hrazen ve výši 3.438,- Kč. Příspěvek do fondu oprav za tuto bytovou jednotku je 
hrazen statutárním městem Přerov ve výši 1.710,- Kč za měsíc.
Při prodeji obdobné bytové jednotky o výměře 61,98 m2 v této lokalitě byla prodejní cena stanovena 
ve výši 508.408,- Kč.

V domě Malá Trávnická 1 v Přerově bylo vymezeno celkem 20 bytových jednotek. Do vlastnictví 
nájemců bylo převedeno 15 bytů. Ve vlastnictví města zůstalo pět bytových jednotek, přičemž čtyři 
bytové jednotky (střešní nástavby) jsou předmětem zástavní smlouvy ve prospěch státu za poskytnutou 
dotaci na jejich výstavbu. Jedna bytová jednotka je užívána nájemcem. Příspěvek do fondu oprav za 
tuto bytovou jednotku je hrazen statutárním městem Přerov ve výši 1.307,- Kč měsíčně.
Při prodeji obdobné bytové jednotky o výměře 62,25 m2 v této lokalitě byla prodejní cena stanovena 
ve výši 690.730,- Kč.

V domě na ul. Dr. Milady Horákové 13 v Přerově - Předmostí bylo vymezeno celkem 23 bytových 
jednotek. Do vlastnictví nájemců bylo převedeno 22 bytů. Ve vlastnictví města zůstala jedna bytová 
jednotka. Příspěvek do fondu oprav za tuto bytovou jednotku je hrazen statutárním městem Přerov ve 
výši 636,- Kč měsíčně.
Při prodeji obdobné bytové jednotky o výměře 31,82 m2 v této lokalitě byla prodejní cena stanovena 
ve výši 129.750,- Kč.

Po převodu většiny bytových jednotek v těchto domech požádali nájemci bytových jednotek o 
projednání úplatného převodu do vlastnictví. 
Záměr převodu bytových jednotek je předložen k projednání v orgánech obce.

Po ukončení prodeje těchto bytových jednotek by byl předložen k projednání v orgánech obce návrh 
na zrušení vnitřní směrnice č. 1/98 a vnitřního předpisu č. 25/2007 stanovující ceny a postup prodeje 
bytových jednotek.

K bodu 3. návrhu na usnesení

V souvislosti s privatizací bytového fondu statutárního města Přerova byly po projednání v orgánech 
obce vydány zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor, kterými byla stanovena výše 
nabídkových cen za úplatné převody a upřesněn postup prodeje.

Vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“ byla schválena zastupitelstvem dne 6.1.1998. Nabídkové ceny 
vycházely z aktuálního znaleckého posudku a pro nájemce byly stanoveny nabídkové ceny ve výši 25 
% ceny znaleckého posudku po dobu 2 měsíční nabídkové lhůty, ve výši 30 % ceny znaleckého 
posudku od 3 měsíce do konce 6 měsíce nabídkové lhůty a po uplynutí šestiměsíční nabídkové lhůty 
ve výši 40 % znaleckého posudku. Cena za převod spoluvlastnického podílu na pozemku k příslušné 
bytové jednotce byla stanovena ve výši 100 % znaleckého posudku. 
Za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 bylo z vlastnictví statutárního města Přerova prodáno 4.851 
bytových jednotek. Prodej bytových jednotek za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 byl ukončen.

Vnitřní předpis Magistrátu města Přerova č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ byl schválen zastupitelstvem dne 
10.12.2007. Nabídkové ceny vycházely z aktuálního znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena 
v místě a čase obvyklá a pro nájemce byly stanoveny nabídkové ceny ve výši 38 % ceny znaleckého 
posudku po dobu 2 měsíční nabídkové lhůty, ve výši 45 % ceny znaleckého posudku od 3 měsíce do 
konce 6 měsíce nabídkové lhůty a po uplynutí šestiměsíční nabídkové lhůty ve výši 60 % znaleckého 
posudku. Cena za převod spoluvlastnického podílu na pozemku k příslušné bytové jednotce byla 
stanovena ve výši 100 % znaleckého posudku. Zastupitelstvo dne 30.4.2009 schválilo úpravu výše 
nabídkových cen, které vycházely ze znaleckého posudku, vyhotoveného dle oceňovacích předpisů, 



platných od 1.2.2008 do 31.12.2008. Pro nájemce byly stanoveny nabídkové ceny ve výši 30 % ceny
znaleckého posudku po dobu 2 měsíční nabídkové lhůty, ve výši 45 % ceny znaleckého posudku od 3 
měsíce do konce 6 měsíce nabídkové lhůty a po uplynutí šestiměsíční nabídkové lhůty ve výši 60 % 
znaleckého posudku. Cena za převod spoluvlastnického podílu na pozemku k příslušné bytové 
jednotce byla stanovena ve výši 30 % výše uvedeného znaleckého posudku.
Za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 bylo z vlastnictví statutárního města Přerova prodáno 558 
bytových jednotek.

Po projednání v zastupitelstvu dne 22.6.2009 byly nabídkové ceny pro prodej bytových jednotek (dle 
VS 1/98 a VP 25/2007) sjednoceny na úroveň vnitřního předpisu č. 25/2007.

V případě zrušení vnitřního předpisu č. 25/2007 by byl prodej bytových jednotek včetně 
spoluvlastnických podílů k pozemkům, příslušejícím k bytovým jednotkám, realizován za ceny 
stanovené znaleckými posudky nebo by bylo rozhodnuto o jejich ponechání v majetku statutárního 
města Přerova.

Odbor správy majetku uvádí, že pro realizaci převodů daných bytů dle vnitřního předpisu č. 25/2007 
hovoří skutečnost, že v daných objektech k bydlení byly bytové jednotky převedeny dle podmínek 
vnitřního předpisu č. 25/2007, popř. vnitřní směrnice č. 1/98, kdy ostatní nájemci odkoupily bytové 
jednotky za snížené ceny. Odbor správy majetku se i přes výše uvedené kloní k variantě II návrhu na 
usnesení, které je z pohledu města hospodárnější a reflektuje skutečnost, že od zahájení privatizace 
bytového fondu uběhla značná doba, ve které nájemci mohli dořešit úplatný převod užívané bytové 
jednotky do vlastnictví. Odbor správy majetku se domnívá, že privatizace za podmínek dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 je již překonaná.

V tomto materiálu je předložen k projednání v orgánech obce návrh záměru převodu bytových 
jednotek, popř. zrušení vnitřní směrnice č. 1/98 a vnitřního předpisu č. 25/2007, kterými se 
stanovující ceny a postup prodeje bytových jednotek.


