
Pořadové číslo: 18/3.1.2

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 9.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený řízením odboru

Název návrhu:

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný 
převod nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. 
Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší usnesení č. 1168/25/3/2014, přijaté na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
15.9.2014.

2. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové 
jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5 v Přerově).

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 
2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5 v Přerově), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, ve výši 361/16369.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své 44. schůzi dne 19. května 2016 po projednání podala usnesením č. 
1536/44/7/2016 návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení dle bodu 1., vyhradit si 



rozhodování o záměru dle bodu 2. a neschválit záměr úplatného převodu nebytové jednotky dle bodu 
3. návrhu na usnesení.

Stanovisko komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech:

Komise pro projednávání záměrů na svém 12. zasedání po projednání jednomyslně doporučila Radě 
města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu dle 
návrhu na usnesení.

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 
města Přerova neschválit záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2611/103 v domě Klivarova 
1, 3, 5 v Přerově dle návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Nebytová jednotka č. 2611/103 v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově byla vymezena prohlášením 
vlastníka ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k 
budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů) v 
platném znění, při realizaci úplatných převodů bytových jednotek do vlastnictví nájemců bytů v tomto 
domě. Uvedená nebytová jednotka zůstala ve vlastnictví statutárního města Přerova.
Záměr statutárního města Přerova převést nebytové jednotky v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově byl 
schválen na 87. schůzi Rady města Přerova dne 21.3.2014. Záměr úplatného převodu nebytových 
jednotek byl zveřejněn na úřední desce v období od 28.3.2014 do 11.4.2014.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání dne 15.4.2013 po projednání schválilo usnesením 
č. 727/17/3/2013 záměr prodeje 48 nebytových jednotek a nebytových prostor v 30 objektech.
Nebytovou jednotku č. 2611/103 v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově užívala paní P*** E*** Ř*** na 
základě nájemní smlouvy ze dne 18.2.2010, za účelem užívání předmětu nájmu jako prodejny tabáku, 
drobného textilu a cukrovinek.
Na ocenění nebytové jednotky č. 2611/103 v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově byl v říjnu 2013 
vyhotoven Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. se sídlem v Prostějově znalecký posudek, kterým 
byla stanovena cena v místě a čase obvyklá ve výši 400.000,- Kč.
Nájemkyně byla písemně seznámena s cenou užívané nebytové jednotky s žádostí o vyjádření a 
uplatněním zájmu o úplatný převod.
Nájemkyně nebytové jednotky měla připomínky ke stanovení ceny a předložila znalecký posudek, 
kterým byla nebytová jednotka č. 2611/103 v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově oceněna částkou 
320.000,- Kč.
Úplatný převod této nebytové jednotky byl předložen k projednání v orgánech obce s variantním 
návrhem na usnesení s cenami 400.000,- Kč, popř. 320.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. zasedání dne 15.9.2014 po projednání schválilo usnesením 

č. 1168/25/3/2014 úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v domě Klivarova 
1, 3, 5 v Přerově včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení 
a zastavěném pozemku za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
400.000,- Kč do vlastnictví paní P*** E*** Ř***.
Nájemkyně byla o schválení převodu informována, ale k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví 
nedošlo. Paní P*** Ř*** dopisem ze dne 4.11.2014 sdělila, že neprojevuje zájem o odkoupení této 
nebytové jednotky a navrhla převést nájem na jinou nájemkyni.
Rada města Přerova na své 10. schůzi dne 19.2.2015 po projednání schválila usnesením č. 
229/10/7/2015 uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 2611/103 v domě Klivarova 1, 
3, 5 v Přerově s paní P*** E*** Ř*** a uzavření nájemní smlouvy s paní J*** K*** za stejných 
podmínek. Dohoda o ukončení nájmu byla s paní P*** Ř*** uzavřena dne 26.2.2015. Nájemní 
smlouva s paní K*** byla uzavřena dne 26.2.2015.
Po uzavření nájemní smlouvy zaslala paní E*** D*** žádost o informace ve věci prodeje nebytové 



jednotky, která je užívána jako prodejna tabáku v domě Klivarova 1, 3, 5 v Přerově, kdy současně 
požádala o odkoupení.
Nájemkyni nebytové jednotky paní K*** jsme informovali o zájmu o odkoupení této nebytové 
jednotky. Současně jsme požádali o její vyjádření, zda by měla zájem o odkoupení užívané nebytové 
jednotky.
Nájemkyně nebytové jednotky paní K*** zaslala dne 23.11.2015 vyjádření k případnému prodeji, 
které je doloženo v příloze č. 1 této předlohy
Komise pro projednávání záměrů na svém 12. zasedání po projednání jednomyslně doporučila Radě 
města Přerova neschválit záměr úplatného převodu dle návrhu na usnesení.
Rada města Přerova na své 44. schůzi dne 19. května 2016 po projednání podala usnesením č. 
1536/44/7/2016 návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení dle bodu 1., vyhradit si 
rozhodování o záměru dle bodu 2. a neschválit záměr úplatného převodu nebytové jednotky dle bodu 
3. návrhu na usnesení.

Záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v domě Klivarova 1, 
3, 5 v Přerově je předložena k projednání v orgánech obce.


