
Pořadové číslo:  32/3.2.1. 

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 12.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – nebytových 

prostor v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova: 

  

1. Nebytového prostoru č. 2604/101 v bytovém domě č.p. 2604, č.p. 2605, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/6 v k.ú. Přerov (Dvořákova 41,43) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2604, č.p. 

2605, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/6, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 677 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1058/26551 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 1058/26551 na pozemku p.č. 2646/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 

v k.ú. Přerov, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2604, 2605, 

Dvořákova 41, 43 v Přerově, se sídlem Dvořákova 2605/43, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, 

IČ 25883461, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 58 

600,- Kč.  
  

2. Nebytového prostoru č. 2649/101 v bytovém domě č.p. 2649, č.p. 2650, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/2 v k.ú. Přerov (Dvořákova 69,71) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2659, č.p. 

2650, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/2, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1023/26972 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 1023/26972 na pozemku p.č. 2644/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 

v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2649, 2650, Dvořákova 69, 71 v 

Přerově, se sídlem Dvořákova 2649/69, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25887050, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 61 000,- Kč.  

3. Nebytového prostoru č. 2637/101 v bytovém domě č.p. 2637, č.p. 2638, příslušném k části 



obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/16 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 18,20) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2637, 

č.p. 2638, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/16, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5718/143276 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 5718/143276 na pozemku p.č. 2487/16, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2637, 

2638 Tř. Gen. Janouška 18,20 v Přerově, se sídlem Gen. Janouška 2638/20, Přerov I – Město, 

750 00 Přerov, IČ 26831325, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 47 700,- Kč.  

  

4. Nebytového prostoru č. 1190/101 v bytovém domě č.p. 1190, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3099/2 v k.ú. Přerov (Šrobárova 7) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 1190, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3099/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 

m2 v k.ú. Přerov ve výši 148/1723 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 148/1723 

na pozemku p.č. 3099/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1190 Šrobárova 7 v Přerově, se sídlem Šrobárova 

1190/7, Přerov I – Město,750 00 Přerov, IČ 25895281, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 34 400,- Kč.  

  

5. Nebytového prostoru č. 2659/101 v bytovém domě č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3 v k.ú. Přerov (Šrobárova 2, 

4, 6), včetně příslušného spoluvlastnického podílu 6180/255772 na společných částech 

bytového domu č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m2 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 6180/255772 na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a 

nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov a nebytového prostoru č. 2660/101 v bytovém domě č.p. 

2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3 

v k.ú. Přerov (Šrobárova 2, 4, 6), včetně příslušného spoluvlastnického podílu 6008/255772 

na společných částech bytového domu č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m22a 

příslušného spoluvlastnického podílu 6008/255772 na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha 

a nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. č.p. 2658, 

2659, 2660, Šrobárova 2, 4, 6 v Přerově , se sídlem Šrobárova 2658/2, Přerov I – Město,750 

00 Přerov, IČ 25910868, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem : 

  

- nebytového prostoru č. 2659/101 včetně příslušných spol. podílů na pozemku  

a budově ve výši 50 500,- Kč  

- nebytového prostoru č. 2660/101 včetně příslušných spol. podílů na pozemku  

a budově ve výši 48 900,- Kč. 

  

6. Nebytového prostoru č. 2651/101 v bytovém domě č.p. 2651, č.p. 2652, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 65,67) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2651, č.p. 

2652, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/4, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1540/26945 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 1540/26945 na pozemku p.č. 2644/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 

v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2651, 2652, Dvořákova 65, 67 v 

Přerově, se sídlem Dvořákova 2652/67, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25894633, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 91.500,- Kč.  

  

7. Nebytového prostoru č. 2557/101 v bytovém domě č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov (tř. gen. 



Janouška 21,23,25) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 

bytového domu č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 5198/31, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov ve výši 

572/18587 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 572/18587 na pozemku p.č. 

5198/31, zast. plocha a nádvoří, o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2558, 2557, 2556, tř. gen. Janouška 21, 23, 25 v Přerově, se sídlem Gen. 

Janouška 2558/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 26835452, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 45 500,- Kč.  

  

8. Nebytového prostoru č. 2796/101 v bytovém domě č.p. 2796, č.p. 2797, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 4293/27, p.č. 4293/58, p.č 4293/59 v k.ú. Přerov 

(Velká Dlážka 36,38) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 

bytového domu č.p. 2796, č.p. 2797, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 4293/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 358 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1963/21520 

a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1963/21520 na pozemku p.č. 4293/27, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 358 m2, v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 

2796, 2797, ulice Velká Dlážka č. 36,38 v Přerově, se sídlem Velká Dlážka 2796/36, Přerov I 

– Město, 750 02 Přerov, IČ 25890913, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 168 400,- Kč.  

  

9. Nebytového prostoru č. 2609/101 v bytovém domě č.p. 2608, č.p. 2609, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/2 v k.ú. Přerov (Želatovská 1,3) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2608, č.p. 

2609, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/2, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 388 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4434/114147 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 4434/114147 na pozemku p.č. 2433/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 388 

m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2608, 2609, Želatovská 1,3 v 

Přerově, se sídlem Želatovská 2609/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 26858541, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 36 800,- Kč.  

  

  

10. Nebytového prostoru č. 443/101 v bytovém domě č.p. 415, č.p. 443, č.p. 511, příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přerov (Bratrská 38,40,42) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 415, č.p. 

443, č.p. 511, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 541/1, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 918 m2 v k.ú. Přerov ve výši 24/701 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 24/701 na pozemku p.č. 541/1, zast. plocha a nádvoří, o 

výměře 918 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 415, 443, 511 

Bratrská 38, 40, 42 v Přerově, se sídlem Bratrská 415/38, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 

25893602, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 59 

900,- Kč.  

  

11. Nebytového prostoru č. č. 2456/101 v bytovém domě č.p. 2456, č.p. 2457, č.p. 2458, č.p. 

2459 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1520/2 v k.ú. Přerov (Jižní 

čtvrť I/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového 

domu č.p. 2456, č.p. 2457, č.p. 2458, č.p. 2459, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 1520/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 573 m2 v k.ú. Přerov ve výši 

573/12324 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 573/12324 na pozemku p.č. 

1520/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 573 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2456, 2457, 2458, 2459 Jižní čtvrť I/1, I/2, I/3, I/4 v Přerově, se sídlem 

Jižní čtvrť 2457/I/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 25892223,za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 35 200,- Kč.  

  



12. Nebytového prostoru č. 2593/101 v bytovém domě č.p. 2592, č.p. 2593 příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/7 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 9,11) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2592, č.p. 

2593 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/7, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov ve výši 574/11543 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 574/11543 na pozemku p.č. 5196/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 377 m2 v 

k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2593, 2592, tř. Gen. Janouška 9,11 v 

Přerově, se sídlem tř. Gen. Janouška 2593/9, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25888013, 

za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49 300,- Kč.   

13. Nebytového prostoru č. 1232/101 v bytovém domě č.p. 1232, č.p. 1262, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/37 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 16,18) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 1232, 

č.p. 1262, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/37, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 374 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1980/21521 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 1980/21521 na pozemku p.č. 4293/37, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 374 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1232, 

1262, Velká Dlážka 16,18 v Přerově, se sídlem Velká Dlážka 1262/18, Přerov I – Město, 750 

02 Přerov, IČ 25890832, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 

ve výši 175.200,- Kč.  

  

14. Nebytového prostoru č. 2461/101 v bytovém domě č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 

2463 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5737/1 v k.ú. Přerov (Jižní 

čtvrť I/5,6,7,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového 

domu č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 5737/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 v k.ú. Přerov ve výši 

4412/124153 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4412/124153 na pozemku p.č. 

5737/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2460, 2461, 2462, 2463 Jižní čtvť I/5,6,7,8 v Přerově, se sídlem Jižní 

čtvrť I/2460/5, Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 29392098, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 29.900,- Kč.  

  

  

15. Nebytového prostoru č. 2594/101 v bytovém domě č.p. 2594, č.p. 2595, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/3 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 1,3) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2594, 

č.p. 2595, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/3, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov ve výši 11331/288171 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 11331/288171 na pozemku p.č. 5196/3, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2594, 

2595, tř. gen. Janouška 1,3 v Přerově, se sídlem tř. Gen. Janouška 2595/3, Přerov I – Město, 

750 02 Přerov, IČ 25912364, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 88.100,- Kč.  

  

16. Nebytového prostoru č. 2563/12 v bytovém domě č.p. 2563, č.p. 2564, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 2411/3, p.č. 2411/5, oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 

2,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 

2563, č.p. 2564, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/3, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov ve výši 420/13987 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 420/13987 na pozemku p.č. 2411/3, zast. plocha a nádvoří, 

o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2564, 2563, 

Sokolovská 2, 4 v Přerově, se sídlem Sokolovská 2564/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 

25895079, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

37.100,- Kč.  



  

17. Nebytového prostoru č. 2581/101 v bytovém domě č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 

2582 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov (J.J. z 

Brandýsa 2,4,6 a Želatovská 15) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 

částech bytového domu č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 908 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 5839/260196 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5839/260196 

na pozemku p.č. 5198/13 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 908 m2, Společenství 

vlastníků jednotek domu č.p. 2579, 2580, 2581, 2582 ulice Jana Jiskry z Brandýsa, 

Želatovská 15 v Přerově, se sídlem J.J. z Brandýsa 2580/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, 

IČ 25909045, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

49.000,- Kč.  

  

18. Nebytového prostoru č. 2574/101 v bytovém domě č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov (Prokopa 

Holého 1,3,5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového 

domu č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 5198/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4731/187182 

a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4731/187182 na pozemku p.č. 5198/5, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek 

domu č.p. 2574, 2575, 2576 Prokopa Holého 1,3,5 v Přerově, se sídlem Prokopa Holého 

2574/1, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25905724, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 38.000,- Kč.  

  

19. Nebytového prostoru č. 100/101 v bytovém domě č.p. 100, příslušném k části obce Přerov 

I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 100, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 553 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1160/12953 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1160/12953 

na pozemku p.č. 456, zast. plocha a nádvoří, o výměře 553 m2 v k.ú. Přerov, Společenství 

vlastníků jednotek domu č.p. 100 Palackého 20 v Přerově, se sídlem Palackého 100/20, 

Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 26826640, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 103.400,- Kč.  

  

20. Nebytového prostoru č. 2567/102 v bytovém domě č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 

2567 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov 

(Klivarova 8,10 Žižkova 1,3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 

částech bytového domu č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 673 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 355/17142 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 355/17142 na 

pozemku p.č. p.č. 2411/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 480, 2565, 2566, 2567 Klivarova 10, 8 a Žižkova 

1, 3 v Přerově se sídlem Klivarova 480/10, Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 26866528, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 28.500,- Kč.  

  

21. Nebytového prostoru č. 2497/8 v bytovém domě č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 

6,8,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu 

č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 

5198/28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 606 m2 v k.ú. Přerov ve výši 491/15840 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 491/15840 na pozemku p.č. 5198/28, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 606 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 

2495, 2496, 2497, Sokolovská 6,8,10 v Přerově, se sídlem Sokolovská 2495/6, Přerov I – 



Město,750 02 Přerov, IČ 25909011, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 35.900,- Kč.  

  

22. Nebytového prostoru č. 2548/101 v bytovém domě č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 

II/10,11,12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového 

domu č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 5738/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 561 m2 v k.ú. Přerov ve výši 

8201/174951 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 8201/174951 na pozemku p.č. 

5738/11, zast. plocha a nádvoří, o výměře 561 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2549, 2548, 2547, Jižní čtvrť II/10,11,12 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť 

II/2547/12, Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 29453437, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 50.200,- Kč.  

  

23. Nebytového prostoru č. 2606/101 v bytovém domě č.p. 2606, č.p. 2607, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 49,51) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2606, č.p. 

2607, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/4, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1044/26016 a příslušného spoluvlastnického 

podílu ve výši 1044/26016 na pozemku p.č. 2646/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 675 m2 

v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2606, 2607, Dvořákova 49, 51 v 

Přerově, se sídlem Dvořákova 2607/51, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 25892312, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 60.200,- Kč.  

  

24. Nebytového prostoru č. 2553/101 v bytovém domě č.p. 2553 příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/36 v k.ú. Přerov (Sokolovská 12) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2553, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/36, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 189 

m2 v k.ú. Přerov ve výši 598/6107 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 598/6107 

na pozemku p.č. 5198/36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 189 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2553, Sokolovská 12 v Přerově, se sídlem 

Sokolovská 12, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 25889354, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 48.100,- Kč.  
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 29.12.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit převod nebytových prostor 

uvedených v návrhu usnesení. 

 

Koordinační skupina 



Koordinační skupina převod neprojednala vzhledem k tomu, že již byla schválena Koncepce v 

nakládání s úkryty civilní ochrany evidovanými v úkrytovém fondu města Přerova Radou města 

Přerova. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry projednala záměr úplatného převodu  dne 22.4.2015 a doporučila Radě města 

Přerova schválit záměr úplatného převodu.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 16. schůzi dne 23.4.2015 a 20. schůzi  dne 11.6.2015  schválila záměr 

úplatného převodu nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova nebytových prostor 

uvedených v návrhu usnesení za 100 % ceny obvyklé dle znaleckého posudku. Záměr převodu byl 

zveřejněn na Úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 29.5. do 19.6.2017. Rada města 

Přerova na  pojednala  úplatný převod nebytových prostor uvedených v návrhu usnesení na své 79. 

schůzi dne 12.10. 2017. O výsledku jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno 

zpravodajem. Vzhledem k administrativní náročnosti je předkládána tato majetková dispozice na 

jednání Zastupitelstva města Přerova dne 24.10.2017 tak, aby byly kupní smlouvy uzavřeny do konce 

roku 2017 a podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

 

Důvodová zpráva: 

Nebytové prostory (bývalé CO kryty) se nachází v prodaných domech. V případě většiny vyřazených 

CO krytů a některých bývalých výměníkových stanic či objektových předávacích stanic v domech, 

kde již vzniklo společenství vlastníků jednotek se jedná o majetek ve vlastnictví Statutárního města 

Přerova, který je využíván vlastníky i nájemci bytů v privatizovaných bytech. Městu v souvislosti s 

těmito prostory, které nejsou pro město nijak využitelné vznikají dlouhodobě nemalé náklady na 

pravidelné platby ve prospěch společenství vlastníků a náklady spojené s údržbou těchto prostor 

formou příspěvků do fondů oprav, fondů administrativy apod.  

Ze strany odboru správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy bylo opakovaně 

poukazováno na vysoké náklady spojené s úkryty civilní ochrany tj. platby do fondů oprav a platby 

poplatků za správu. Navíc jsou tyto prostory ve většině případů užívány vlastníky bytových jednotek 

jako sklepy a sušárny. Některé jsou nájemci využívány jako sklad. Užívání těchto prostor však není 

nijak zpoplatněno. Celkové roční náklady na úkryty civilní ochrany činí cca 750 000,- Kč. 

Ve druhém pololetí roku 2013 proběhlo jednání mezi oddělením ochrany a krizového řízení a 

oddělením bytové správy, kde byla vyjasněna problematika úkrytů civilní ochrany. Na základě tohoto 

jednání byla Radě Města Přerova na jejím 75. jednání dne 10.9.2013 předložena ke schválení 

Koncepce v nakládání s úkryty civilní ochrany evidovanými v úkrytovém fondu města Přerova. 

Rada města Přerova schválila vyřazení stálých úkrytů civilní ochrany v bytových domech z evidence 

úkrytového fondu města Přerova ve čtyřech etapách. 

Po projednání a projevení zájmu SVJ o převod nebytových prostor byly vyhotoveny znalecké 

posudky, na základě kterých bude uskutečněn jejich úplatný převod.  

Jedná se o nebytové prostory, které byly nabídnuty jednotlivým SVJ, kterými byla cena akceptována a 

odsouhlasen úplatný převod. 

  

Celková kupní cena za nebytové prostory uvedené v návrhu usnesení činí 1.531.300,- Kč.  
Některá SVJ se doposud k nabídce nevyjádřila a převody budou projednány v orgánech obce v další 

fázi. 

  

Vzhledem k rozsahu příloh – kupních smluv (255 stran) jsou tyto k dispozici pouze v 

elektronické podobě.  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je úplatný převod 

nebytových prostor z majetku statutárního města Přerova v k.ú. Přerov.  



 

 


