
Pořadové číslo:  14/3.1.1. 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

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 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 Přerov – 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 Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti  

Komise na zasedání dne 20.5.2020 doporučila RM podat návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný 

převod nemovitostí Svépomoc I/46 z vlastnictví StMPr.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.6.2020 podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný 

převod nemovitostí Svépomoc I/46 z vlastnictví StMPr.  

 

Odbor správy majetku  

Oddělení bytové správy doporučuje neschválit záměr StMPr – úplatný převod nemovitostí. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem nemovitostí - 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).  

V tomto objektu je celkem 5 bytových jednotek, z toho jedna je situovaná v podkroví. Objekt je zděný, 

podsklepený, nachází se v řadové zástavbě. Objekt je ve špatném technickém stavu, je nutná celková 

rekonstrukce objektu, v současné době je odpojen od dodávek vody a elektrické energie. 

  

V přízemí se nachází dvě bytové jednotky, s dispozicí 1+1, oba ve velmi špatném stavu, nelze je 

užívat.  

V prvním podlaží jsou situované dvě bytové jednotky, s dispozicí 1+1 a 2+1, obě jednotky jsou volné, 

neužívané. Větší bytová jednotky byla v roce 2015 vystěhována exekučně kvůli dluhům nájemce. Od 

té doby je bytová jednotka volná, neužívaná.  

V podkroví objektu se nachází bytová jednotka 2+1, která byla od 1.12.1999 pronajata manželům 

V***. Jednotka byla rekonstruovaná na náklady nájemců, smlouva na nájem bytové jednotky byla 

manželům V*** z tohoto důvodu poskytnuta na dobu určitou a to od 1.12.1999 do 30.11.2039, tj. na 

40 let. Měsíční nájemné bylo dohodnuto za 1,- Kč/m2/rok se závazkem, že po celou dobu trvání 

smlouvy nebude výše nájemného měněna.  

  

Smlouva manželům V*** byla vypovězena v září roku 2018, v prosinci roku 2019 bylo schváleno 

Radou města Přerova vyplacení částky 270.000,- Kč, která je podložena znaleckým posudkem ze dne 

18.7.2017 vyhotoveným Ing. Ctiborem Hoškem. Vyplacení této částky vyplývalo ze smlouvy mezi 

StMPr a manželi V***. Na jednání ZM dne 26.4.2020 byl schválen převod finanční částky z roku 

2019, která byla dne 11.5.2020 manželům V*** vyplacena. Ostatní nároky manželů V*** jako ušlý 

zisk a zmenšení majetku jsou předmětem soudního sporu. 

  

V současné době jsou nemovitosti volné, neužívané, bez smluvních vztahů. 

  

Odbor MAJ a oddělení BS má záměr objekt zrekonstruovat. Objekt je dispozičně dobře vyřešený, k 

objektu náleží dvůr, ulice Svépomoc je dobrá lokalita. V současné době oddělení BS poptává 

projektanta pro zpracování cenové nabídky na projekt celkové rekonstrukce objektu. 

  

V červnu 2020 byla provedena prohlídka objektu projektantem. Na projekt bude žádat oddělení bytové 

financování ve výši 288 tis. Kč prostřednictvím rady města dne 6.8.2020. Vyhotovení projektové 

dokumentace obsahuje kompletní rekonstrukci domu o 4 bytových jednotkách, zateplení fasády domu, 

výměna oken a dveří, rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody, plynu, vnitřních omítek, sanace 

sklepních prostor, výměna střešní krytiny a rekonstrukci půd. prostor. Oddělení bytové správy se 

zajímá v této oblasti i o množnost dotací na rekonstrukci. Možnost dotací na energetické úspory z 

IROP končí v roce 2020, předpokládáme, že na podzim bude program znovu otevřen pro další období. 

Další program, který by bylo možno využít, je v rámci podpory Ministerstva pro místní rozvoj. 

Podmínky dotačního titulu oddělení bytové správy ve spolupráci s oddělením řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací analyzuje. 

  

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, 2017 a 2018. ZM na svém jednání dne 

10.12.2018 usnesením č. 38/3/3/2018 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 je řešeno neschválení záměru StMPr – úplatného převodu nemovitostí 

Svépomoc I/46 z vlastnictví StMPr.  

 

 


