
Pořadové číslo:  6/3.1.1. 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. 

Přerov (Trávník 20) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod bytové jednotky č. 1032/2 v budově 

bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov 

(Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 271/6424 

z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.5.2019 usnesením č. 497/16/7/2019 podala návrh ZM 

neschválit záměr StMPr - úplatný převod bytové jednotky v budově Trávník 20 z vlastnictví StMPr.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 7.5.2019 doporučila RM podat návrh ZM neschválit záměr StMPr - 

úplatný převod bytové jednotky č. 1032/2, Trávník 20 z vlastnictví StMPr.  

 

 

 

 



Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nedoporučuje schválit záměr – úplatného převodu bytové jednotky s ohledem 

na to, že bytová jednotka je pronajata, dlouhodobě užívána stávajícím nájemcem a  nájemné je hrazeno 

řádně.  

 

Důvodová zpráva: 

Bytová jednotka č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 je ve 

vlastnictví statutárního města Přerov. Bytová jednotka je situovaná v 1. podlaží o velikosti 1+0. 

  

Bytová jednotka je užívána na základě nájemní smlouvy ze dne 1.1.1997, uzavřené na dobu neurčitou 

a dle sdělení vlastníků domu je nájemce dlouhodobě umístěný v Léčebně dlouhodobě nemocných. 

Nájemné je hrazeno řádně a nájemce nemá vůči StMPr dluhy. 

  

Příspěvek do fondu oprav činí 867,-Kč měsíčně.  

  

O koupi bytové jednotky požádal vlastník sousední bytové jednotky č. 1032/1 v domě Trávník 20, pan 

R***n Š***.  

  

Ve své žádosti uvedl, že bytovou jednotku hodlá odkoupit z důvodu rozšíření svého bytu.  

  

V případě, že by byl schválen záměr – úplatného převodu, byl by objednán znalecký posudek na 

stanovení ceny v místě a čase obvyklé, za kterou by byla bytová jednotka prodána.  

  

Pro informaci uvádíme, že v domě Trávník 20 vlastní StMPr pouze výše uvedenou bytovou jednotku 

č. 1032/2. 

  

Projednáním dispozice je řešen záměr StMPr - úplatný převod bytové jednotky č. 2 v domě 

Trávník 20 z vlastnictví StMPr na základě žádosti zájemce.  

 

 


