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

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Ing. Miloslav Dohnal, Ing.
Ivana Kozáková

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního 
města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15,  v objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7).  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu bytové 
jednotky č. 2144/15, v objektu bytový dům  č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I -

Město, na pozemku p.č. 1158, v  k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4  m2

včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 1158, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti 
COSACO TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2144/15, v 
objektu bytový dům  č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

1158, v  k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4  m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, příslušném k 
části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 1158, 
zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti COSACO 
TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do vlastnictví 



statutárního města Přerova.

VARIANTA II

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu bytové 
jednotky č. 2144/15, v objektu bytový dům  č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I -

Město, na pozemku p.č. 1158, v  k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4  m2

včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 1158, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti 
COSACO TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2144/15, 
v objektu bytový dům  č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

1158, v  k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4  m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, příslušném k 
části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 1158, 
zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti COSACO 
TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.6.2015 záležitost schválení záměru StMPr - úplatný převod 
bytové jednotky č. 2144/15, nám. Fr. Rasche 7 do vlastnictví StMPr projednávala a neusnesla se 
schválit tento záměr. 

Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 22.4.2015 po projednání variantního návrhu usnesení (varianta I -
neschválit záměr, varianta II - schválit záměr) doporučila schválit záměr StMPr - úplatný převod 
bytové jednotky do vlastnictví StMPtr.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky nedoporučuje schválit záměr úplatného převodu výše uvedené bytové jednotky. V 
současné době statutární město vlastní řadu volných bytových jednotek a na základě údajů uvedených 
v důvodové zprávě je velmi pravděpodobné, že cena předmětného úplatného převodu by převýšila 
cenu, za jakou město převádí bytové jednotky ze svého vlastnictví, přičemž lze předpokládat, že částka 
potřebná k tomuto účelu by byla dostačující k opravě několika bytových jednotek.

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku doporučuje schválit záměr - koupi bytové jednotky do vlastnictví StMPr a 
přistoupit k jednání o výši kupní ceny. I přesto, že má oddělení bytové správy v evidenci k datu 
zpracování předlohy cca 130 volných bytových jednotek. Většina těchto jednotek potřebuje větší či 
menší opravy, část těchto bytů je v současné době nabízena zájemcům z pořadníku. V pořadníku je v 
současné době 168 žadatelů, což znamená, že při současném stavu bytového fondu není StMPr 
schopno uspokojit celou poptávku po městských bytech. V případě odkoupení dané bytové jednotky 
by se sjednotil v tomto případě majetek města, jelikož ostatní jednotky v bytovém domě jsou ve 
vlastnictví StMPr.  Tím by do budoucna odpadli také komplikace se spolufinancováním v případě, že 
by se v domě prováděla rozsáhlejší rekonstrukce např. elektrorozvodů apod. O vyčlenění finančních 



prostředků v rozpočtu odboru správy majetku a komunálních služeb budeme uvažovat až po 
ukončených jednáních o kupní ceně.  

Odbor řízení projektů a investic

Oddělení projektových řízení a správy dotací ve svém vyjádření uvedlo, že
revitalizace bytového domu na nám.Fr.Rasche 7 byla v r.2014 spolufinancována z prostředků 
Integrovaného operačního programu v rámci realizace IPRM Přerov-Jih. Žadatelem a příjemcem 
dotace bylo město Přerov. Na majetek pořízený z dotace se vztahují pravidla dotačního titulu i po 
dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od ukončení jeho realizace.  Aby se předešlo případným 
komplikacím s poskytnutou dotací, bylo by žádoucí, aby vlastníkem bytové jednotky, resp. celého 
bytového domu se stalo město Přerov.

Důvodová zpráva:

V bytovém domě nám. Fr. Rasche 7 se nachází 20 bytových jednotek, 19 bytových jednotek vlastní 
statutární město Přerov a bytová jednotka č. 2144/15 byla prodána. 

Bytová jednotka č. 2144/15, o velikosti 3+1, v objektu bytový dům  č.p. 2144, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1158, v  k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4  m2

se nachází ve 3. NP. Bytová jednotka je po celkové rekonstrukci a je ve výborném stavu. 

Vlastníkem bytové jednotky je společnost COSACO TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová 
hejčínská 386/2, IČ 28635019, (původní žadatel COSACO TANK s.r.o., se sídlem Náměšť na Hané, 
Válník 457, IČ 28635019 zápisem do OR dne 10.4.2015 byl změněn), která bytovou jednotku koupila 
v dražbě za částku 608.000,-Kč, kdy byla na původního vlastníka bytové jednotky, pana M., uvalena 
exekuce.

Bývalým vlastníkem bytové jednotky byl J. M., který dluží statutárnímu městu Přerov nemalé finanční 
prostředky (cca 250.000,-Kč). Jedná se o dlužnou částku za jeho spoluvlastnický podíl na nákladech 
spojených s rekonstrukcí domu (střecha, fasáda), která byla zahájena  koncem měsíce července 2014, a 
to v rámci programu IPRM. 

Žaloba na původního vlastníka, pana M,  pro zaplacení částky 250.000,-Kč by jistě byla možná, ale s 
ohledem na jeho dluh při exekuci (převyšující 1.500.000,-Kč) a cenu bytové jednotky, za kterou byl 
byt vydražen (608.000,-Kč), by vymožení této částky bylo iluzorní. Je tedy velice pravděpodobné, že 
statutárnímu městu Přerov se nepodaří dlužnou částku vymoci.

Pozitivem koupě předmětného bytu by bylo, že StMPr by mělo ve svém vlastnictví celý bytový dům, 
čímž by odpadly komplikace při řešení oprav společných částí domu a  dohady se spoluvlastníkem o 
jejich realizaci. 

Cena v místě a čase obvyklá bytové jednotky dle znaleckého posudku vyhotoveného ke dni 14.8.2014 
činí 807.000,-Kč. Cena je stanovena před provedením rekonstrukce domu.  

Vzhledem k tomu, že po projednání materiálu v komisi pro záměry bylo zjištěno, že listu vlastnictví 
společnosti COSACO TREND s.r.o. váznou zástavní práva, bylo žadateli sděleno, že do jejich výmazu 
nebude záležitost koupě bytové jednotky projednána v RM. 

Vzhledem k tomu, že na listu vlastnictví již nevázla zástavní práva, byla záležitost předložena k 
projednání v RM.  



Rada města Přerova projednávala schválení záměru StMPr - úplatného převodu bytové jednotky do 
vlastnictví StMPr na své schůzi dne 25.6.2015 a usnesením č. 543/21/7/2015 se neusnesla schválit 
záměr StMPr.  

Z tohoto důvodu je ZM předkládán materiál ve variantním řešení (varianta I - schválit záměr StMPr, 
varianta II - neschválit záměr StMPr).

Projednáním dispozice je řešena koupě bytové jednotky nám. Fr. Raschce 7 do vlastnictví 
StMPr z vlastnictví společnosti COSACO TREND s.r.o.


