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Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerov – nebytové jednotky č. 2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 
1). 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové 
jednotky č. 2398/101, v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I -

Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s 
ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 2495, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2398/101, 
v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

2495, v k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s ním souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2495, zast. pl. a 
nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova.



VARIANTA II

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové 
jednotky č. 2398/101, v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I -

Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s 
ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 2495, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 
2398/101, v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s ním 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2495, 
zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na svém schůzi dne 15.10.2015 usnesením č. 864/28/7/2015 se neusnesla schválit 
záměr StMPr - úplatný převod nebytové  jednotky Vaňkova 1 z vlastnictví StMPr.

Odbor správy majetku

Vzhledem k tomu, že nebytová jednotka Vaňkova 1 byla nabízena k odprodeji ve 2. kolech 
výběrového řízení a nikdo se do výběrového řízení nepřihlásil, doporučil odbor správy majetku 
schválit záměr StMPr - úplatný převod nebytové jednotky Vaňkova 1 bez vyhlášení výběrového 
řízení.

Důvodová zpráva:

V bytovém domě č.p. 2398, Vaňkova 1 se nachází 11 bytových jednotek ve vlastnictví fyzických osob 
a nebytová jednotka č. 2398/101 ve vlastnictví StMPr. 

Nebytová jednotka č. 2398/101, v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I -

Město, na pozemku p.č. 2495, v k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 je volná, 
neužíváná.

Při projednávání dispozice s nebytovými jednotkami a prostory v orgánech obce bylo navrženo na 
volné nebytové jednotky a prostory, které budou uvolněny, schválit záměr úplatného převodu a 
vyhlášení výběrového řízení na jejich prodej. 

Nebytová jednotka Vaňkova 1 byla nabízena k odprodeji formou výběrového řízení vyhlášeného dne 
10.6.2014 a dne 22.5.2015 a do výběrových řízení se nikdo nepřihlásil. 

Cena v místě a čase obvyklá nebytové jednotky a jejího spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku dle znaleckého posudku ze dne 1.11.2013 činí 710.000,-Kč.

Na odbor správy majetku se obrátil se žádostí o koupi této nebytové jednotky do svého vlastnictví pan 
Z*** N***, který akceptuje kupní cenu ve výši 710.000,-Kč.



Dle jeho sdělení nebytovou jednotku hodlá využít k bydlení, případně jako kancelář s prodejnou.

Vzhledem k tomu, že se RM neusnesla schválit záměr StMPr - úplatný převod nebytové jednotky, je 
ZM předkládán materiál ve variantním řešení k rozhodnutí. 

V případě, že bude schválen záměr StMPr - úplatný převod jednotky z vlastnictví StMPr, bude 
znalecký posudek aktualizován a cena v místě a čase obvyklá bude zájemci sdělena. 

Projednáním dispozice je řešen úplatný převod nebytové jednotky Vaňkova 1 z vlastnictví 
StMPr do vlastnictví pana N***.


