
Pořadové číslo:  3/3.1.2. 

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 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 nemovité věci z vlastnictví statutárního 

města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 1963/18 v objektu 

bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov 

(nám. Svobody 4, 5) o celkové výměře 77,22 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 

v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/185721 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. 28/2/2018 zrušila své usnesení ze dne 

18.10.2018 a podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný převod bytové jednotky nám. 

Svobody 4,5 z vlastnictví StMPr.  

 

Odbor správy majetku  

Oddělení bytové správy uvedlo, že v bytovém domě vlastní StMPr jednu bytovou jednotku a jeden 

nebytový prostor. Bytová jednotka je již dlouhodobě volná a je ve špatném stavu, kdy je nutné provést 

její větší rekonstrukci. Odbor správy majetku doporučuje bytovou jednotku odprodat z důvodu, že v 

rozpočtu nejsou potřebné finanční prostředky na její rekonstrukci a do fondu oprav je stále hrazen 

měsíčně příspěvek. 

 

 



Důvodová zpráva: 

V bytovém domě č.p. 1963, nám. Svobody 4, 5 se nachází bytové jednotky ve vlastnictví fyzických 

osob. Vlastníkem bytové jednotky č. 1963/18 a prostoru č. 1963/101 jiný nebytový prostor je 

statutární město Přerova. 

  

Na odbor správy majetku se obrátil se žádostí vlastník sousední bytové jednotky č. 1963/17, pan J*** 

B*** o odprodej bytové jednotky č. 1963/18 do svého vlastnictví. Důvod své koupě v žádosti neuvedl.  

  

Jedná se o bytovou jednotku o výměře 77,22 m2 o dispozici 2+1 situovanou ve 4. podlaží. Bytová 

jednotka je již dlouhodobě volná a je ve špatném stavu, kdy je nutné provést její větší rekonstrukci.  

  

Vzhledem k tomu, že odbor správy majetku nemá v rozpočtu potřebné finanční prostředky na 

rekonstrukci a do fondu oprav činí měsíční příspěvek 1.390,-Kč, doporučuje odbor správy majetku 

bytovou jednotku odprodat za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.  

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 18.10.2018 projednávala schválení záměru StMPr - úplatného 

převodu bytové jednotky č. 1963/18 v budově nám. Svobody 4, 5 z vlastnictví StMPr a usnesením č. 

4283/104/7/2018 neschválila záměr StMPr - úplatný převod této bytové jednotky. 

  

Dle ustanovení odst. 8 čl. II vnitřního předpisu č. 12/2017: "Neschválí-li RM záměr StMPr směřující k 

prodeji, směně nebo darování nemovitosti, nabytí a převodu práva stavby a smluvnímu zřízení práva 

stavby k pozemku ve vlastnictví StMPr, bude tento záměr předložen k projednání ZM."  

  

S ohledem na výše uvedené ustanovení RM na své schůzi dne 15.11.2018 zrušila své usnesení č. 

4283/104/7/2018 ze dne 18.10.2018, kterým neschválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod bytové jednotky č. 1963/18 (nám. Svobody 4, 5) a podala návrh ZM neschválit záměr StMPr 

dle návrhu na usnesení.  

Projednáním dispozice je řešen záměr StMPr - úplatný převod bytové jednotky nám. Svobody 4, 

5 z vlastnictví StMPr.  

 

 


