
Pořadové číslo:  3/3.1.1. 

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 29.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, 

příslušný k části obce Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 3991 zast. pl. a nádvoří 

o výměře 211 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 2076, příslušná k části obce Přerov I-

Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 15.11.2018 usnesením č. 29/2/7/2018 podala návrh ZM 

neschválit záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Svépomoc I/46 z vlastnictví StMPr.  

 

Odbor správy majetku  

Oddělení bytové správy doporučilo neschválit převod nemovitosti č.p 2076 na pozemku p.č. 3991. V 

domě je jedna bytová jednotka stále zatížena nájemním vztahem (tzv. soukromá půdní vestavba, 

vystavěná z prostředků nájemců). Aktuálně je řešena výpověď této nájemní smlouvy s tím, že by 

StMPr nájemcům uhradilo částku 270 tis. Kč, což je zůstatková hodnota zhodnocení této jednotky. Pro 

informaci uvádíme, že nájemci bytové jednotky s výpovědí StMPr nesouhlasí a budou se odvolávat. 

StMPr má záměr nemovitost rekonstruovat s využitím státních dotací, což není možné do doby 

vypořádaní veškerých vztahů k nemovitosti. 

 

Důvodová zpráva: 



Pozemek p.č. 3991 zast. pl. a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je stavba – objekt bydlení č.p. 

2076, příslušný k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov Svépomoc I/46 je situován v ul. 

Svépomoc I, v řadové zástavbě, v záplavové oblasti. V místě je možnost napojení na veřejné 

inženýrské sítě. 

  

Objekt bydlení Svépomoc I/46 je ve špatném technickém stavu s nutností rozsáhlejší rekonstrukce. 

Jedná se o zděný, obytný, podsklepený, patrový dům s podkrovím, ve kterém je celkem 5 bytových 

jednotek (3x 1+1 a 2x 2+1).  

  

V 1.NP jsou situovány 2 bytové jednotky 1+1 neužívané pro špatný technický stav a bez vybavení.  

  

Ve 2.NP bytová jednotka 2+, která je také neužívaná pro špatný technický stav. Ve 2. NP je dále 

situována bytová jednotka 1+1, která není užívaná pro špatný technický stav a bez vybavení. 

  

V podkroví je situovaná bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím, která je pronajata manželům V***. 

Bytová jednotka v půdní vestavbě byla rekonstruována na náklady nájemce, a z tohoto důvodu byla 

nájemní smlouva s A*** a R*** V***uzavřena na dobu určitou, od 1.12.1999 do 30.11.2039, za 

měsíční nájemné ve výši 1,-Kč/m2. 

Ve smlouvě je stanoven závazek, že nájemné nebude měněno po dobu 40 let. Po uplynutí trvání nájmu 

bude uzavřena nová nájemní smlouva za podmínek v dané době obvyklých s tím, že nájemné bude 

stanoveno dle platných právních předpisů upravujících tento nájem a výše úhrady za plnění spojená s 

užíváním bytu bude stanovena dle platných právních předpisů, pokud nebude mezi pronajímatelem a 

nájemcem upraveno jinak. Nájemce se zavázal, že bude byt užívat výhradně k bydlení. K jinému účelu 

lze byt či jeho část užívat pouze se souhlasem pronajímatele.  

Nájemce může byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o 

podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. Dle současné praxe 

tento uděluje odd. BS každý rok opětovně. Pronajímatel je povinen umožnit volný převod nájemního 

vztahu mezi nájemcem a třetí osobou ve smyslu usnesení Městské rady v Přerově č. 321/13/2 ze dne 

19.7.1995 s tím, že nový nájemce bude mít stejné podmínky jako nájemce, se kterým byla nájemní 

smlouva původně uzavřena, tj. nájem po dobu zbývající do 40 let s nájemným, které bude činit 1,- 

Kč/m2 započitatelné plochy bytu.  

Pronajímatel může nájem bytu vypovědět jen s přivolením soudu. Pokud soud rozhodne o přivolení k 

výpovědi, je pronajímatel povinen uhradit nájemci poměrnou část ceny bytu určenou znaleckým 

posudkem. Náklady na pořízení znaleckého posudku hradí pronajímatel a nájemce každý 1/2. 

  

V roce 2017 byla podána stížnost manželů V*** na technický stav celého domu, kdy nemohou svůj 

podkrovní byt pronajímat a vzniká jim tak škoda na ušlém nájmu, kterou mohou po Statutárním městě 

Přerov vymáhat. Z tohoto důvodu, začal odbor správy majetku a komunálních služeb konat kroky k 

určení ceny dle textu výše, kterou by mohly být manželé V*** vyplaceny a veškeré bytové jednotky v 

daném domě by byly bez jakéhokoliv závazku a následně by StMPr mohlo žádat o dotaci na 

rekonstrukci celého domu. 

  

Pro informaci uvádíme, že dle znaleckého posudku ze dne 12.6.2014 vyhotoveného Ing. Ctiborem 

Hoškem činila cena v místě a čase obvyklá nemovitostí Svépomoc I/46 částku 300.000,-Kč.  

  

  

Pan J*** B***, požádal o převod předmětných nemovitostí do svého vlastnictví s tím, že nemovitost 

hodlá zrekonstruovat a vystavět nízkoenergetické byty s bezbariérovým přístupem a koupelnami. 

Sdělil, že by po rekonstrukci byty přidělil občanům města Přerova v důchodovém věku a tělesně 

postiženým občanům města Přerova.  

  

Pan B*** žádal o prodej nemovitostí již v roce 2014 a 2017. ZM na svém jednání dne 21.8.2017 

usnesením č. 855/30/3/2017 neschválilo záměr StMPr – úplatný převod nemovitostí Svépomoc I/46 z 

vlastnictví StMPr.  



  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na stanovisko oddělení bytové správy je žádost 

žadatele předkládána orgánům obce se zamítavým stanoviskem, tj. neschválení záměru – úplatného 

převodu.  

  

Předloženým materiálem se projednává záměr StMPr - úplatný převod nemovitostí Svépomoc 

I/46 z vlastnictví StMPr.  

 

 


