
Pořadové číslo: 12/4.7.2

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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 124/6

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu –
doprodeje bytové jednotky č. 124/6 v objektu k bydlení č.p. 124, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 1052/10264 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1052/10264 na 

pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova -– úplatný převod – doprodej bytové jednotky 
č. 124/6 v objektu k bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov ve výši 1052/10264 
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1052/10264 na pozemku p.č. 36, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na svém jednání dne 26.11.2015 a doporučula zastupitelstvu 
svým usnesením č. 1031/31/8/2015 neschválit záměr úplatného převodu bytové jednotky 124/6.



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

Komise na svém 11. jednání konaném dne 18. 11. 2015 doporučila Radě města Přerova nedoporučit 
schválení záměru 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 124/6 s ohledem na dříve schválené usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 245/9/4/2015, 
kdy byly zrušeny oba doposud platné vnitřní předpisy upravující zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor. Bytová jednotka se navíc nachází v domě, kde byla v minulosti privatizována 
pouze jedna bytová jednotka, kterou si stávající majitel vybudoval z půdního prostoru domu na vlastní 
náklady. 

Důvodová zpráva:

Dne 4.9.2015 byla na odbor správy majetku a komunálních služeb doručena žádost pí ***, která 
požádala o odkoupení bytu č. ***, na adrese Kratochvílova 124/22, Přerov do osobního vlastnictví. 
(Příloha č. 1) Paní ve své žádosti uvedla, že uvedený byt její rodina obývá cca 40 let a o koupi dané 
bytové jednotky mají zájem tedy i z historického hlediska a rádi by tuto jednotku i nadále dědili z 
generace na generaci. 
Bytovou jednotku by také chtěli na vlastní náklady dále rekonstruovat a zabezpečit a v případě 
možnosti by také měli zájem i o případný odkup bytové jednotky, která je v současné době prázdná a 
nachází se na stejném patře jako byt paní ***. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb sděluje, že uvedený dům nebyl v minulosti určen k 
prodeji a nachází se na strategickém místě v centru města. V případě, že by se prodala jakákoliv 
bytová jednotka v uvedeném domě, muselo by vzniknou ze zákona společenství vlastníků jednotek, s 
ohledem na to, že se již v domě nachází jeden jiný vlastník, což by nám zkomplikovalo správu 
uvedeného domu. 

O prodeji bytové jednotky by nebylo vhodné nyní rozhodovat také s ohledem na připravovanou novou 
koncepci s nakládáním s obecními byty. Dne 7. 9. 2015 navíc Zastupitelstvo města Přerova rozhodlo o 
zrušení obou předpisů na základě kterých byly prodávány byty a nebytové prostory. 

V uvedeném bytovém domě se nachází 7 bytových jednotek, z toho 6 ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova a 2 nebytové prostory také ve vlastnictví Statutárního města Přerova. 

Tento materiál pojednává o záměru prodeje bytové jednotky č. 124/6 dle žádosti paní ***.

Příloha: 
Žádost pí ***


