
Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Kontrolní skupina KV pracovala ve složení:
vedoucí skupiny - Ing. Tomáš Dostal
člen skupiny - Mgr. Markéta Pospíšilová
člen skupiny - Břetislav Passinger
člen skupiny - Bc. Eva Mádrová
člen skupiny - Zuzana Brešťanská

Vyjádření za magistrát Města Přerova:
- ved. odboru správy majetku a komun. služeb – Mgr. Zdeněk Vojtášek
- ved. odboru ekonomiky – Ing. Eva Řezáčová

Předmět kontroly:
Na 10. jednání ZM byl usnesením ZM č. 283/10/3/2015 zrušen 2. bod usnesení ZM
č. 253/9/4/2015 a byl nově formulován úkol pro KV:
„ … pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly zákonnosti Vnitřní směrnice č. 1/98
Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména
se zaměřením na povinnost nakládat s majetkem statutárního města Přerova účelně
a hospodárně.“

Kontrolní skupina si vyžádala z MmPřerova materiály k předmětné kontrole.

Seznam obdržených podkladů:
1. VS č. 1/98 – Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č.72/1994Sb., 

schválena usnesením č. 269/22/6 Městského zastupitelstva dne 6.1.1998
2. Změna č.1 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 296/24/7 Městským zastupitelstvem dne 

26.3.1998
3. Změna č. 2 VS č.1/98, schválena usnesením č. 14/2/2 Městským zastupitelstvem dne 

25.2.1999
4. Změna č. 3 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 89/7/8 Městským zastupitelstvem dne 

18.11.2000
5. Změna č. 4 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 99/8/5 Městským zastupitelstvem dne 

10.2.2000
6. Změna č. 5 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 160/13/2 Městským zastupitelstvem dne 

7.9.2000
7. Změna č. 6 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 372/23/3 ZMP dne 22.11.2001
8. VS č. 1/02, vydané usnesením ZMP č. 441/25/3 E-1 dne 7.2.2002
9. VS č. 5/03, vydaném usnesením ZMP č. 47/3/3 D-1 dne 19.2.2003
10. VS č. 25/06, vydané usnesením ZMP č. 649/30/3/2006 dne 10.10.2006
11. VS č. 5/07, vydané usnesením ZMP č. 51/4/4/2007 B-3 dne 5.2.2007
12. VP č. 25/2007, vydaný usnesením ZMP č. 216/11/3/2007 F-1 dne 10.12.2007
13. Změna č. 1 VP č. 25/2007, vydaná usnesením č. 375/16/4/2008 dne 16. a 23.6.2008
14. Změna č. 2 VP č. 25/2007, vydaná usnesením č. 644/2/21/4/2009 dne 20.4.2009
15. Změna č. 7, vydaná usnesením č. 705/22/3/2009 ZMP dne 22.6.2009
16. VP č. 13/11, schválený usnesením č. 228/6/8/2011 dne 20.6.2011
17. VP č. 4/2012, vydaný usnesením č. 399/10/4/2012, bod 2 ZMP dne 6.2.2012
18. VP č. 15/2012, vydaný usnesením č. 513/12/4/2012 dne 18.6.2012
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19. Předloha k VS č. 1/98 ze dne 6.1.1998
20. Předloha ke změně č. 1 VS č. 1/98 ze dne 26.3.1998
21. Předloha ke změně č. 2 VS č. 1/98 ze dne 25.2.1999
22. Předloha ke změně č. 3 VS č. 1/98 ze dne 18.11.2000
23. Předloha ke změně č. 4 VS č. 1/98 ze dne 10.2.2000
24. Předloha ke změně č. 5 VS č. 1/98 ze dne 7.9.2000
25. Předloha ke změně č. 6 VS č. 1/98 ze dne 22.11.2001
26. Předloha k VS č. 1/02 ze dne 7.2.2002
27. Předloha k VS č. 5/03 ze dne 19.2.2003
28. Předloha k VS č. 25/06 ze dne 10.10.2006
29. Předloha k VS č. 5/07 ze dne 5.2.2007
30. Předloha k VP č. 25/2007 ze dne 10.12.2007
31. Předloha ke změně č.1 VP č. 25/2007 ze dne 16. a 23.6.2008
32. Předloha ke změně č.1 VP č. 25/2007 ze dne 20.4.2009
33. Předloha ke změně č. 7 ze dne 22.6.2009
34. Předloha k VP č. 13/11 ze dne 20.6.2011
35. Předloha k VP č. 4/2012 ze dne 6.2.2012
36. Předloha k č. 15/2012 ze dne 18.6.2012
37. VP č. 1/98 – původní znění
38. Vyhodnocení dosavadního způsobu prodeje obecních bytů ... – 11/1997 (Rytíř)
39. novinové články – NP, Ekonom 9/1996, FM Dnes 26.8.1996, Ekonomika a finance 

29.2.2000
40. Zákon č. 72/1994 Sb. platný od 1.11 1997 do 24.5.1999
41. Podklady z internetových stránek měst o „Zásadách prodeje obecních bytů“

Děčín, Žatec, Znojmo, Tábor, Mikulov, Hodonín, Staré Město

Kontrolní zjištění:

POSOUZENÍ VS, VP A JEJICH ZMĚN
1. VS č. 1/98 – Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č.72/1994Sb., 

schváleno usnesením č. 269/22/6 Městského zastupitelstva dne 6.1.1998
- Díky regulovanému nájemnému je provoz ztrátový. Ztráta je hrazena buď z městských 

peněz, nebo se zanedbává bytový fond, roste vnitřní dluh, který v budoucnu bude muset 
někdo zaplatit. Proto nutnost rozumně se zbavit majetku, který je přítěží. Vlastníci se 
postarají lépe než úředník. Město musí rozhodnou, které byty si ponechá. Uvolní se trh 
s byty (každý nájemník dobrovolně)

2. Změna č.1 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 296/24/7 Městským zastupitelstvem dne 
26.3.1998
- Změna upravuje VS č. 1/98 s ohledem na změněnou metodiku oceňování bytů, která 

vstoupila v platnost 1.1.1998 prováděcí vyhláškou č. 297/97 zákona č. 151/98 
O oceňování majetku. Stanovení postupu výpočtu kupní ceny jednotky, která vychází 
z ceny stanovené znaleckým posudkem.

3. Změna č. 2 VS č.1/98, schválena usnesením č. 14/2/2 Městským zastupitelstvem dne 
25.2.1999
-   Změna vydána za účelem jednoznačného výkladu směrnice v oblasti poskytované 20% 

dotace na opravy společných částí domu.
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4. Změna č. 3 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 89/7/8 Městským zastupitelstvem dne 
18.11.2000
- Úprava směrnice s ohledem na novelizaci zákona pro oceňování nemovitostí č. 279/1997 

Sb. ve znění vyhlášky č. 172/199 Sb. platné od 1.7.1999.

5. Změna č. 4 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 99/8/5 Městským zastupitelstvem dne 
10.2.2000
-   Úprava směrnice z důvodu neprodejnosti volných bytů nebo bytů třetím osobám, kde je 

snížena vyvolávací aukční cena. 

6. Změna č. 5 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 160/13/2 Městským zastupitelstvem dne 
7.9.2000
- Změna upravuje VS č. 1/98 s ohledem na novelu vyhlášky pro oceňování nemovitostí 

č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb., která 
vstoupila v platnost dne 1.7.2000

7. Změna č. 6 VS č. 1/98, schválena usnesením č. 372/23/3 ZMP dne 22.11.2001
- Změna upravuje VS č. 1/98 s ohledem na novelu vyhlášky pro oceňování nemovitostí 

č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášek č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb. 
a vyhlášky č. 338/2001 Sb., která vstoupila v platnost dne 1.10.2001.

8. VS č. 1/02, vydané usnesením ZMP č. 441/25/3 E-1 dne 7.2.2002
- Tato VS mění článek VI. – Prodej nebytových prostor a to tak, že mino dosavadní formy 

prodeje – aukce nebo výběrové řízení – mohou orgány obce rozhodnout o přímém 
prodeji oprávněnému uživateli minimálně za cenu dle znaleckého posudku. V případě 
dalšího převodu nebytových prostor musí být přednostně nabídnuty k prodeji městu 
Přerov za cenu dle znaleckého posudku.

9. VS č. 5/03, vydaném usnesením ZMP č. 47/3/3 D-1 dne 19.2.2003
- Na základě podnětu RM ve věci omezení dispozic s bytovými jednotkami v majetku 

města Přerova byl po projednání s legislativně právním oddělením vypuštěn odst. 4. 
článku I. týkající se prodeje jakékoliv bytové jednotky ve vlastnictví města Přerova,
o kterém rozhodne ZM.

10. VS č. 25/06, vydané usnesením ZMP č. 649/30/3/2006 dne 10.10.2006
- Postup doprodeje volných bytových jednotek v prodaných domech, ke kterým se váží 

pohledávky vč. příslušenství
- Odbor majetku, finanční, právní i DSmP doporučily nebo neměly námitek ke schválení 

VS

11. VS č. 5/07, vydané usnesením ZMP č. 51/4/4/2007 B-3 dne 5.2.2007
- Postup doprodeje volných bytových jednotek v domech, ve kterých byla většina bytových 

jednotek převedena do vlastnictví nájemců
- Odbor majetku doporučil schválit vydání vnitřní předpis

12. VP č. 25/2007, vydaný usnesením ZMP č. 216/11/3/2007 F-1 dne 10.12.2007
- Příslušné komise a následně RM rozhodly, že předchozí koncepce prodeje bytů již byla 

překonána (bylo prodáno 70% b.j. oproti předpokladu cca 50%). Proto byla schválena
nová koncepce, kde z celkového počtu 1990 b.j. bylo určeno, že v majetku města zůstane 
973 bytů a k prodeji je určeno1013 bytů a 4 spoluvlastnické podíly k bytům. V této 
koncepci byl schválen i tento VP.
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- Odbor majetku, právní a DSMP doporučili RM podat ZM Přerova návrh schválit tento 
vnitřní předpis.

13. Změna č. 1 VP č.25/2007, vydaná usnesením č. 375/16/4/2008 dne 16. a 23.6.2008
- úprava VP č. 25/2007 v oblasti postupu schvalování a dalších článků
- Odbor majetku doporučil RM podat ZM Přerova návrh schválit tento vnitřní předpis.

14. Změna č. 2 VP č. 25/2007, vydaná usnesením č. 644/2/21/4/2009 dne 20.4.2009
- zahrnutí vývoje cen a legislativních úprav oceňovacích předpisů do VP
- Odbor majetku doporučil RM podat ZM Přerova návrh schválit tento vnitřní předpis.

15. Změna č. 7, vydaná usnesením č. 705/22/3/2009 ZMP dne 22.6.2009
- Doplnění VS č. 1/98, kterým je upraven postup prodeje a doprodeje bytových jednotek
- Odbor majetku doporučil schválit doplnění

16. VP č. 13/11, schválený usnesením č. 228/6/8/2011 dne 20.6.2011
- změny v souvislosti se změnou organizační struktury magistrátu města
- správnost osvědčily příslušné odbory

17. Vnitřní předpis č. 4/2012, vydaný usnesením č. 399/10/4/2012, bod 2 ZMP dne 6.2.2012
-  Upravuje způsob prodeje nebytových prostor dle VS č. 1/98 a VS č. 25/2007
-  Odbor správy majetku města a komunálních služeb předkládá tento předpis.

18. VP č. 15/2012, vydaný usnesením č. 513/12/4/2012 dne 18.6.2012
- změny související se zrušením organizace DSMP

Kontrolní skupina konstatuje, že VP, VS a jejich změny byly schváleny dle platných zákonů. 
Dodatky či změny reagovaly na vydání nových právních předpisů. U většiny předloh bylo 
připojeno doporučení ke schválení příslušným odborem.

POSOUZENÍ KUPNÍ CENY
 Do roku 1997 bylo prodáno 407 bytových jednotek z vlastnictví města, což z celkového počtu 

6 673 bytů představuje cca 6%.
 Pro efektivní údržbu a správu domovního majetku je třeba provést razantní uvolnění určitého 

objemu bytů – řeší Bytová koncepce města Přerova
 Vyhodnocení dosavadního způsobu prodeje obecních bytů … (11/1996, zpracoval p. Rytíř)

- Průměrné prodejní ceny vč. pozemku:
I. pokoj - 63 328,-Kč (stávající)  …41 130,-Kč (dle VS s 20% slevou +20tis. pozemek)
II. pokoj - 90 262,-Kč (stávající)  …70 048,-Kč (dle VS s 20% slevou +20tis. pozemek)
III. pokoj - 112 525,-Kč (stávající)  …92 063,-Kč (dle VS s 20% slevou +20tis. pozemek)

 Přehled Stanovení nabídkových cen dle vnitřní směrnice a vnitřního předpisu MmPřerova 
od roku 1998 do jejich zrušení je uveden v důvodové zprávě materiálu 9/4.6.2 ze dne 
7.9.2015: Nabídková cena bytové jednotky vycházela vždy z ceny b.j. dle znaleckého 
posudku, ze které byla poskytnuta sleva dle nabídkové lhůty. Nabídková cena se pohybovala 
v rozmezí
25 – 60% znaleckého posudku. (20% byla platná pouze 3 měsíce, 38% - 9 let a 30% - 6 let). 
Cena pozemku byla do 06/2009 – 100% a dále pak 30% z ceny znaleckého posudku.

 Ekonomické vyhodnocení prodeje za období od roku 1998 do června 2015 je uvedeno 
v důvodové zprávě materiálu 9/4.6.2 ze dne 7.9.2015:
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Příjmy z prodeje 439.840.419,-Kč
Výdaje a náklady s prodejem 149.177.086,-Kč
Výnos 290.663.333,-Kč

 Výdaje a náklady s prodejem – za zprostředkování, příspěvky do fondů oprav, daň z převodu
 Z novinových článků:

- NP nedatováno: „… požadovaná údržba těchto bytů by letos stála (kdyby na ni bylo) 
o 20 mil. Kč více, než se vybere na nájemném. … Cena bytů nemůže být nasazena příliš 
vysoko, naopak, musí být stanovena s ohledem na nedostatek prostředků nového majitele 
i na pozdější nezbytné opravy a údržbu. (MVDr. Pavelka, S. Žalud, zastupitelé ODS)“
- Ekonom 9/1996 – A co na to obce:

„- Lysá nad Labem - … ukazuje se, že na koupi bytů nemají sociálně slabší 
občané, zejména důchodci…

- Praha 10 - … Cena je stanovena podle oceňovacího předpisu. Podle rozsahu 
nebytových prostor v domě může být zvýšena či snížena o 5 až 40 % u zděných objekt, 
o 5 až 80 % u panelových domů….

- Liberec - … nemovitosti budou prodány přednostně nájemcům za ceny 
podstatně nižší (až 0,5 odhadní ceny domu v zóně B a až 0,2 v zóně C)…

- Ústí nad Labem - … průměrná cena bytu byla vypočtena ve výši od 40 do 70 
tisíc korun….“
- MF Dnes 26.8.1996 – Města zatím nespěchají s prodejem, svých bytů:

„… Při stanovení ceny bytů města (pozn. Praha) vychází s tržní ceny, snižuje ji 
však podle stáří bytu. V méně atraktivních místech mohou nájemci své třípokojové byty 
koupit za ceny kolem 70 tisíc korun, ani v Plzni či Praze se však ceny nepřehouply přes 
200 tisíc. Pokud by někdo takový byt prodával, může za něj často dostat přes milión 
korun. …“
Pozn.: cena 7 – 20% tržní ceny
- Ekonomika a finance 29.2.2000
„… Zatímco karlovarská radnice prodává byty 2+1 v panelovém domě za 60 až 70 tisíc 
korun, realitní kanceláři se za ně dá utržit okolo půl miliónu korun….“
Pozn.: cena okolo 14% tržní ceny

 Stávající vyhlášky vybraných měst a obcí (dle jednotlivých www stránek města, zkrácené 
citace)
- Děčín

Základní cena – 3400 Kč/m2 za panelový byt, 4000,-Kč/m2 za zděný byt
(pozn.: v přepočtu 30m2 – cca 110 000,-Kč, 55 m2 – cca 200 000,-Kč, 78 m2 – cca 
285 000,-Kč)
slevy: - 0,75% za každý rok stáří: max. 40%

- polohový koeficient: 0,8 – 1,2
- koeficient počtu jednotek v domě: 1 – 0,9
- koeficient kategorie: I. - 1,0

II. - 0,95
III. - 0,85
IV. - 0,6

- při prodeji 80% jednotek - 10%
90% jednotek - 20%
100% jednotek - 30%

- Žatec
Ceny dle kategorie: I. 800 Kč/m2

II. 750 Kč/m2

III. 580 Kč/m2

IV. 420 Kč/m2
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slevy: - dle počtu bytů: 1 – 0,5 (50 – 6 bytů)
- dle stáří: 1 – 0,75 (10 – 50 let)

+ koef. zhodnocení – dle rekonstrukcí v posledních 5-ti letech
+ pozemek
+ zařizovací předměty

- Znojmo (cena nájemcům)
Kupní cena = cena dle znal. posudku × 0,4 + cena pozemku dle znal. posudku + 0,4 × 
cena zahrady

- Tábor
Cena bytu = (cena základní + cena pozemku) × 0,7
sleva: za včasnou smlouvu a zaplacení: 8%

- Mikulov
Cena bytu – 1900 Kč/m2 + 200 Kč/m2 příslušenství + 200 Kč/m2 společný prostor
slevy: - koeficient stáří bytu: max. 0,5

- koef. kategorie bytu: I. - 1
II. - 0,9
III. - 0,7
IV. - 0,5

- sleva na dítě:2500,- Kč/dítě
- včasná úhrada: 3%

- Hodonín
Základní cena je 20% z ceny znaleckého posudku + zůstatková cena vnitřního vybavení + 
případná zůstatková hodnota podílu investičních nákladů

Z předložených materiálů, které měli zastupitelé v rozhodné době k dispozici, vyplývá, že zde 
byla snaha prodat určitý počet městských bytů a to především z důvodu nehospodárnosti (výše 
nákladů na údržbu překračuje výši regulovaného nájemného) a s ním související stále 
se zvětšující vnitřní skryté zadluženosti na údržbě bytů.
V letech před účinností předmětných vyhlášek se prodalo bytů v řádu desítek. Byla zde rovněž 
snaha rozpohybovat trh s byty s ohledem na kupní sílu stávajících nájemců. Kupní cena, (resp. 
slevy), která byla nabídnuta stávajícím nájemcům, odpovídala jak v době vzniku vyhlášky, tak až 
do jejich zrušení kupní síle nájemců, což dokládá fakt, že za dobu cca 16-ti let město nebylo
schopno daný počet bytů prodat i při opakovaných nabídkách nájemcům.
Z novinových článků, které jsou citovány, vyplývá, že stanovení slevy na kupní cenu bytů jsou 
srovnatelné se slevami v jiných městech.
Z uvedených stávajících vyhlášek měst a obcí, které jsou předloženy, vyplývá, že srovnatelná 
města a obce poskytovala slevy na kupní cenu bytové jednotky pro stávající nájemce v obdobné 
výši jako město Přerov.

Závěr:
Kontrolní skupina konstatuje, že město Přerov postupovalo v souladu s platnými zákony 
ČR.
Kontrolní skupina konstatuje, že míra vnitřního zadlužení prodaných bytových jednotek 
se v současné době již nedá vyčíslit a tudíž nejde s jistotou posoudit, zda město Přerov 
na prodeji spíše prodělalo či vydělalo. S odkazem na stanovení kupní ceny bytové jednotky 
srovnatelných měst lze konstatovat, že město Přerov stanovilo ceny obdobně.
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Doporučení:
Kontrolní výbor nemá žádné doporučení.

Vyjádření Odboru ekonomiky:
Prodej bytů a nebytových prostor včetně souvisejících vnitřních předpisů nespadá 
do kompetence odboru ekonomiky. Vzhledem k tomu, že ze závěrů kontroly vyplývá, že kupní 
ceny bytových jednotek včetně slev byly stanoveny obdobně jako ve srovnatelných městech, 
nemá odbor ekonomiky k zápisu připomínek.

………………………………..
Ing. Eva Řezáčová

   vedoucí Odboru ekonomiky

Vyjádření pracovníků Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- viz samostatná příloha

Ing. Tomáš Dostal ……………………………………….

Mgr. Markéta Pospíšilová ……………………………………….

Břetislav Passinger ……………………………………….

Bc. Eva Mádrová ……………………………………….

Zuzana Brešťanská ……………………………………….

Materiály uvedené v Seznamu obdržený materiálů (1-40) jsou k dispozici na Odboru vnitřní 
správy, oddělení kontroly 
Materiály 41. jsou k dispozici na stránkách jednotlivých měst

Příloha:  Vyjádření Odboru správy majetku a komunálních služeb
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Příloha 

Vyjádření Odboru správy majetku a komunálních služeb 

k zápisu z kontroly Kontrolního výboru ZM

ve věci

„ ….. provedení kontroly zákonnosti VS 1/98 a VP 25/2007 zejména se zaměřením na povinnost 
nakládat s majetkem statutárního města Přerova účelně a hospodárně“

Odbor správy majetku nemá k zápisu z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Přerova žádné připomínky. 

K procesu přípravy a projednávání prodeje bytových jednotek doplňujeme níže uvedené 

skutečnosti.

Na základě § 3, zákona č. 172/1991 Sb. – „O přechodu některých věcí z majetku České 

republiky do vlastnictví obcí“ v platném znění, byly do vlastnictví města Přerova bezúplatně 

převedeny obytné domy a pozemky tvořící s nimi jeden funkční celek. Po provedení zápisu 

obytných domů do vlastnictví města Přerova tak město v roce 1997 vlastnilo 6634 bytů.

V roce 1997 zadal Městský úřad Přerov zpracování studie „Bytové politiky města Přerova, 

kterou zhotovila firma Terplan, a.s., Praha. Studie fy. Terplan (na str. 67) doporučila, „…. aby si 

město ve své správě ponechalo zhruba 2.000 komunálních bytů, ostatní by bylo možné 

privatizovat. Samotný definitivně stanovený rozsah privatizace i způsoby jejího provedení jsou 

jedině v kompetenci města“.

Pro možnost dalšího postupu byla ustanovena Komise pro zpracování bytové koncepce 

města Přerova (dále jen Komise). Komise předložila městskému zastupitelstvu v Přerově na 

24. zasedání dne 26. března 1998 návrh materiálu „Bytová koncepce města Přerova“ 

k připomínkování. Po obdržení připomínek členů městského zastupitelstva v Přerově dne 

25. května 1998 připomínky projednala s návrhem na zapracování do bytové koncepce.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 26. zasedání dne 25. června 1998 po projednání 

schválilo „Bytovou koncepci města Přerova“. Touto bytovou koncepcí (na str. 3) bylo 

z celkového počtu 6.634 bytů, při současném projednávání dispozice s 1.660 byty schváleno 

vyčlenit ze zbývajícího objemu 4.534 bytů další byty, vhodné k prodeji s cílem ponechat 

v majetku města cca 1/3 – ½ bytů, tj. 2.200 – 3.300 bytů.

Dispozice s bytovými jednotkami, jejich vymezením a úplatným převodem byla v souladu 

s programovými prohlášeními příslušných orgánů obce projednána a schválena v Radě a 

Zastupitelstvu města Přerova.

V souvislosti s přípravou prodeje bytových jednotek a její realizací bylo v médiích 

prezentováno, že zadluženost komunálního bytového fondu české republiky dosahuje výše cca 

300 – 380 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Tato skutečnost byla potvrzena ve „Výtahu 

ze závěrečné zprávy - Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR“, kterou zpracoval 

pro Státní fond rozvoje bydlení fy. CERPAD, o.s., Zelený pruh 1294/50, Praha 4 a ICC Praha, 

Zborovská 32, Praha. V uvedené studii jsou v části XI „Komplexnost provedených

rekonstrukčních kroků v panelových domech“ (str. 25 - 27) uvedeny reálné průměrné náklady na 
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plně komplexní opravu 1 bytové jednotky v jednotlivých činnostech 1992 – 2008 ve výši 294 tis. 

Kč. Při komplexní opravě bytového fondu města Přerova (6634 bytů) by tak celkové náklady 

představovaly částku 1.850.396 tis. Kč.

Celkové náklady na opravu zanedbaného bytového fondu společně s regulovanou výší 

nájmu byly důvodem k privatizaci bytového fondu města Přerova včetně stanovení výše 

nabídkových cen pro stávající nájemce bytových jednotek.

Městské zastupitelstvo v Přerově dne 6.1.1998 schválilo usnesením č. 269/22/6 vnitřní 

směrnici č. 1/98 – Zásady realizace prodej bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 

Sb. 

Prodej bytových jednotek z majetku města dle vnitřní směrnice č. 1/98 probíhal od roku 

1998 do roku 2007.

V roce 2007 byly projednány podmínky pro další etapu prodeje bytových jednotek.

Rada města Přerova svým programovým prohlášením, projednaném na 5. zasedání dne 
15.2.2007, schválila pokračovat v privatizaci městského bytového fondu.

Dne 23.3.2007 a 18.4.2007 se sešla pracovní skupina, která projednala seznam domů 
v majetku statutárního města Přerova. Při těchto jednáních byly vyčleněny domy, které by měly 
zůstat v majetku statutárního města Přerova, kdy současně byly vyčleněny domy vhodné 
k prodeji do vlastnictví stávajících nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

Na 10. schůzi Rady města Přerova dne 10.5.2007 byl předložen záměr statutárního města 
Přerova - dispozice s nemovitým majetkem, úplatný převod 980 bytových jednotek v objektech 
bydlení ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

Rada města Přerova na své 10. schůzi dne 10.5.2007, usnesením č. 312/10/6/2007, bod III., 
po projednání pověřila Mg. Elenu Grambličkovou, náměstkyni primátora s Odborem majetku 
a Mgr. Šárkou Krákorovou Pajůrkovou, náměstkyni primátora  s Odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví ve spolupráci s Komisí pro hospodaření s obecními byty, Komisí pro 
projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a Komisí zdravotní a sociální pomoci 
připravit návrh koncepce bytové politiky v souladu se Strategickým plánem ekonomického 
a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007 – 2013.

Pracovní skupinou za účasti náměstkyně primátora Mgr. Grambličkové, zástupců právního 
odboru, odboru majetku města a Domovní správy města Přerova byl zpracován návrh koncepce 
bydlení v rozsahu nakládání s bytovým majetkem ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního 
města Přerova a vnitřní předpis – Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona 
č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Návrh koncepce bydlení a zásady realizace prodeje bytů byly dne 9.7.2007 předloženy 
k projednání v Komisi pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech města Přerova.

Návrh koncepce bydlení a zásady realizace prodeje bytů byly dne 7.8.2007 projednány 
s náměstkyní primátora Mgr. Šárkou Krákorovou Pajůrkovou a zástupci odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví.

Následně byl návrh koncepce bydlení a zásady realizace prodeje bytů předložen dne 
21.8.2007 k projednání v Komisi pro hospodaření s obecními byty a rovněž dne 23.8.2007 
k projednání v Komisi zdravotní a sociální pomoci.
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Všechny vznesené připomínky byly zapracovány do předkládaných materiálů.

Dne 2.10.2007 byl návrh koncepce bydlení v rozsahu nakládání s bytovým majetkem ve 
vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Přerova a vnitřní předpis – Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů
předložen k projednání na poradě primátora a náměstků primátora statutárního města Přerova za 
účasti zástupců odboru právního, odboru majetku města a Domovní správa města Přerova.

Po obsáhlé diskuzi na uvedené poradě byl zadán úkol předložit na poradě vedení dne 5. 11. 
2007 materiál obsahující variantní řešení návrhu koncepce zásad prodeje bytů a nebytových 
prostor.

Pro možnost posouzení jiných způsobů prodeje bytových jednotek byli navštíveni příslušní 
pracovníci Městského úřadu v Prostějově a Magistrátu města Brna. Uvedené poznatky 
a zkušenosti z jiných měst, včetně vyjádření právníků, byly zapracovány a doloženy v předloze 
pro poradu primátora a náměstků primátora statutárního města Přerova, která se uskutečnila dne 
5.11.2007. 

Dne 29.11.2007 byl pro členy Zastupitelstva města Přerova uspořádán seminář 
k připravované etapě prodeje bytových jednotek a nového vnitřního předpisu upravující postup 
prodeje bytových jednotek.

Na základě závěrů z porady primátora a náměstků primátora a ze semináře pro zastupitele 
byl předložen k projednání v orgánech obce návrh koncepce bydlení a zásady realizace prodeje 
bytů.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání dne 10.12.2007 po projednání schválilo 
koncepci bydlení v rozsahu nakládání s bytovým majetkem ve vlastnictví a spoluvlastnictví 
statutárního města Přerova a vydalo vnitřní předpis č. 25/2007 – Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

                             
Dne 5. 12. 2016

………………………………………
        Mgr. Zdeněk Vojtášek

     vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb


