
Pořadové číslo: 10/4.7.1

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 1.10.2015

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 10. 
2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 2505/4

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu volné 
bytové jednotky č. 2505/4 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov 
(Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I –

Město, na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve 
výši 5508/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5508/132455 na pozemku 

p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatného převodu - doprodej volné bytové 
jednotky č. 2505/4 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, 
č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 

4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5508/132455 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5508/132455 na pozemku p.č. 4167/9, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova



Rada města Přerova svým usnesením č. 773/26/7/2015 ze dne 17. 9. 2015 doporučila zastupitelstvu 
města Přerova neschválit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 2505/4.

Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními 
byty

Komise na svém 8. jednání konaném dne 9.9.2015 doporučila Radě města Přerova neschválit záměr 
úplatného převodu uvedené bytové jednotky.  

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb se přiklání k neschválení záměru prodeje bytové 
jednotky 2505/4 s ohledem na dříve schválené usnesení, kdy Rada města Přerova vzala na vědomí 
doporučení komise ponechat si nejen tento byt v majetku statutárního města Přerova a nabízet jej k 
pronájmu za tržní nájemné.  

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova svým usnesením č. 387/14/7/2015 ze dne 9. 4. 2015 vzala na vědomí doporučení 
komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech a pro hospodaření s obecními byty ve 
věci 25 volných bytových jednotek a uložila odboru správy majetku a komunálních služeb, aby učinil 
kroky potřebné k tomu, aby 25 volných bytových jednotek bylo ponecháno v majetku statutárního 
města Přerova, opraveno a nabízeno k pronájmu za tržní nájemné.

Dne 19.5.2015 byla na odbor správy majetku a komunálních služeb doručena žádost pí ***, která 
požádala o odkoupení bytu č. 4, na adrese Jilemnického 2505/7, Přerov do osobního vlastnictví. 
(Příloha č. 1) Paní získala od obyvatel v uvedeném domě informace, že se tento byt statutární město 
Přerov pokusilo v minulosti prodat, ale prodej dopadl neúspěšně. 
Na tuto žádost odpověděl odbor správy majetku a komunálních služeb v tom smyslu, že byt byl 
vyjmut z prodeje a bude ze strany statutárního města opraven a nabízen k pronájmu za tržní nájemné. 
(Příloha č. 2)
Proti tomuto sdělení se dne 15. 6. 2015 paní *** odvolala a žádá o znovu projednání záměru prodeje 
daného bytu Radou města Přerova. (Příloha č. 3) Uvádí, že byt nebyl řádně nabídnut k prodeji a 
neměla tedy možnost odkupu jako ostatní vlastníci v domě. Tuto připomínku paní *** musíme 
rozporovat. V době prodeje bytových jednotek v uvedeném domě byl i tento byt nabídnut tehdejšímu 
nájemci. Jelikož však tento neprojevil o odkup zájem, byl by byt po jeho uvolnění nabízen na prodej 
tzv. výběrového řízení – obálkovou metodou. Byt je v současnosti volný, ale byl mezi byty, u kterých 
RM rozhodla o jejich ponechání v majetku Statutárního města Přerova. 

Důvody, které vedly RM k rozhodnutí o ponechání si 25 volných bytových jednotek v majetku 
statutárního města Přerova mezi nimiž je i předmětný byt jsou: 
1) Ve většině případů se jedná o byty v domech, kde již byla ze strany společenství vlastníků jednotek 
provedena výměna oken a zateplení fasády, v některých případech také výměna stupaček a rozvodů 
společné elektrické energie. Na rekonstrukci těchto domů přispívá Statutární město Přerov ve výši 
svého spoluvlastnického podílu formou tzv. příspěvku do fondu oprav. Nemusel být tedy vynaložen 
jednorázově velký objem finančních prostředků. 
2) Provedením rekonstrukcí byly byty částečně zhodnoceny. 
3) Byty se nachází v zajímavých lokalitách města Přerova. 
4) Náklady na jejich vnitřní opravu pro možnost pronájmu nebudou příliš vysoké. Pokud bychom vzali 
uvedených 25 jednotek jako celek a jako jednu investici, byla by předpokládaná návratnost dané 

investice při předpokládaném nájemném 65 Kč/m2 pouhé 2 roky. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhl přidělování těchto bytů mimo pořadník, právě z 
důvodu rychlé návratnosti a možného finančního přínosu pro SMPr po vypršení doby návratnosti. 



Přidělování těchto bytů by mohlo probíhat na základě nově připravovaných podmínek pro hospodaření 
s obecním bytovým fondem (přidělování bytů). Navrhujeme také alokovat takto získané prostředky v 
rozpočtu oddělení BS na investice do zbývajícího domovního majetku SMPr a také zvážit případné 
zvýšení nájemného v ostatních obecních bytech v prodaných domech. 

V minulosti by byla volná bytová jednotka prodávána formou výběrového řízení dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kdy byla vyvolávací cena jednotky ve výši 75 % ceny v místě a čase 
obvyklé stanovené znaleckým posudkem (cena pozemku se započítávala 100 %). Jelikož dne 7. 9. 
2015 bude Zastupitelstvo města Přerova rozhodovat o ukončení privatizace a zrušení daného předpisu, 
budou v případě schválení záměru prodeje uvedené bytové jednotky podmínky výběrového řízení 
upřesněny dodatečně. 

Tento materiál pojednává o záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2505/4 dle žádosti pí ***. 

Přílohy: 
Žádosti pí ***Příloha č. 1 a Přiloha č. 3)
Odpověď odboru správy majetku na první žádost pí *** (Příloha č. 2)


