
Pořadové číslo:  41/3.2.1. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Marcela Poláková, referent 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – nebytového 

prostoru v domě Bratrská 21-25 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

nebytového prostoru č. 91/103 v bytovém domě č.p.90, 91, 92, příslušném k části obce Přerov 

I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 90, 91, 92, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

392 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5806/113705 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

1181/16948 na společných částech bytového domu č.p. 90, 91,952 a podílu 1181/16948 na 

pozemku p.č. 596/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 90, 91, 92, Bratrská 21, 23, 25 v Přerově, se sídlem 

Bratrská 90/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25888471, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 93.800,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve 

znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 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 nebytového prostoru 

uvedeného 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 11.4. do 7.5. 2018. Rda města Přerova 

na svém zasedání dne 9.8.2018 doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit převod dle návrhu 

usnesení 

 

Důvodová zpráva: 

Nebytový prostor (bývalý CO kryt) se nachází v prodaném domě Bratrská 21,23,25, Přerov. Obecně 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.  

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 je uskutečňován jejich úplatný převod. Zastupitelstvo města Přerova na 

svém zasedání dne 24.10.2017 schválilo převod 25 nebytových prostor z majetku statutárního města 

Přerova za celkovou cenu 1.531.300,- Kč. 

V tomto případě se jedná o nebytovou prostoru, která byla nabídnuta SVJ Bratrská 21,23,25, cena byla 

akceptována a odsouhlasen úplatný převod. Převod výše uvedeného prostoru je osvobozeno od daně z 

přidané hodnoty. 

  

  



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

nebytového prostoru v domě Bratrská 21, 23, 25, z majetku statutárního města Přerova v k.ú. 

Přerov.  

 

 


