
Pořadové číslo:  5/6.6.3. 

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 23.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Finanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov 

– bytové jednotky č. 2511/7 v objektu bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje finanční vypořádání zhodnocení bytové jednotky č. 2511/7 v objektu bytový dům č.p. 

2509, č.p. 2510, č.p. 2511, č.p. 2512, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5734/6 

v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) panu R***S***, ve výši 475.000,-Kč, na základě dohody o skončení 

nájmu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 18.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

finanční vypořádání zhodnocení bytové jednotky č. 2511/7 v objektu Jižní čtvrť I/22 dle návrhu na 

usnesení.  

 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

Komise na svém zasedání dne 3.4.2019 po projednání variantního návrhu na usnesení (varianta I - 

neschválit finanční vypořádání, varianta II - schválit finanční vypořádání) doporučila RM podat návrh 

ZM neschválit finanční vypořádání dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor správy majetku  

Bytová správa upozorňuje na skutečnost, že statutární město Přerov je povinno provést úhradu 

poměrné části ceny bytu určené znaleckým posudkem pouze za předpokladu, že by výpověď z nájmu 



byla dána statutárním městem Přerov. V případě, kdy nájem žádá ukončit nájemce, nevzniká městu 

povinnost finanční vypořádání poskytnout. Nájemce svůj byt opakovaně podnajímal s naším 

souhlasem, ale v poslední době bytová správa žadateli odmítla souhlas  poskytnout. Důvodem bylo, že 

se v bytové jednotce zdržovali osoby podezřelé z pěstování omamných látek. Na základě odmítnutí 

vydat žadateli souhlas s podnájmem se rozhodl nájemce podat žádost o ukončení nájemního vztahu 

dohodou.  

Je tedy na zvážení orgánů obce, zda nájemci finanční vyrovnání poskytnout či nikoliv.     

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

V bytovém domě č.p. 2509, č.p. 2510, č.p. 2511, č.p. 2512, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5734/6 (Jižní čtvrť I/21, 22, 23, 24) se nachází bytové jednotky ve vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

  

Nájemcem bytové jednotky č. 2511/7 je R*** S***. Nájemce si na základě smlouvy o budoucí 

smlouvě vybudoval v levé části půdního prostoru na vlastní náklady bytovou jednotku č. 7. V 

současné době má uzavřenou nájemní smlouvu na tuto bytovou jednotku o velikosti 1+1 o celkové 

výměře 47,90 m2 na dobu určitou od 12.4.1999 do 11.4.2039. Výše nájemného činí 1,-Kč/m2 a po 

dobu nájemního vztahu nebude měněno.  

  

Nájemce, pan S*** požádal o ukončení nájemního vztahu dohodou včetně finančního vypořádání za 

zhodnocení předmětné bytové jednotky.  

  

Dle čl. VII. nájemní smlouvy: 

1. Nájem bytu zanikne písemnou dohodou dle § 710 ost. 1 O.Z. mezi nájemcem a pronajímatelem nebo 

písemnou výpovědí.  

  

2. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně 3 měsíce tak, aby 

skončila ke konci kalendářního měsíce.  

  

3. Pronajímatel může nájem bytu vypovědět jen s přivolením soudu (dle ustanovení § 711 O.Z.). 

  

4. Pokud soud rozhodne o přivolení k výpovědi z nájmu, je pronajímatel povinen uhradit nájemci 

poměrnou část ceny bytu určenou znaleckým posudkem. Náklady na pořízení znaleckého posudku 

hradí pronajímatel a nájemce každý 1/2.  

S ohledem na žádost pana S*** nechal odbor správy majetku vypracovat znalecký posudek u 

společnosti HC odhady s.r.o. na stanovení zůstatkové ceny zhodnocení bytové jednotky, která činí 

475.000,-Kč.  

  

Odbor správy majetku upozorňuje, že ve svém rozpočtu na rok 2019 nemá potřebné finanční 

prostředky na úhradu finančního vypořádání zhodnocení bytové jednotky. V případě, že by orgány 

obce schválily úhradu, žádal by MAJ odbor ekonomiky o přidělení finančních prostředků.  

  

V případě, že by orgány obce schválily finanční vypořádání zhodnocení bytové jednotky, byla by mezi 

StMPr a R*** S*** uzavřena dohoda o skončení nájemního vztahu s jeho finančním vypořádáním.  

  

Projednáním dispozice je řešeno finanční vypořádání zhodnocení bytové jednotky č. 2511/7, 

Jižní čtvrť I/22 nájemci.  


