
Pořadové číslo:  18/4.1.1. 

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 01.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 569/9 v budově bytový dům č.p. 569,  

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov (Bratrská 24) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nebytové jednotky č. 569/9 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 569, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 466 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bratrská 24) o celkové výměře 49,53 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 569, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 466 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 4953/63967 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví spolku Klub 

přátel turistiky a sportu Přerov, z.s., se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 569/24, IČ 07092610. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 3.2.2021 po projednání doporučila RM podat návrh ZM neschválit 

záměr StMPr - úplatný převod nebytové jednotky č. 569/9 Bratrská 24 z vlastnictví StMPr.  

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.2.2021 podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný 

převod prostoru v domě Bratrská 24 do vlastnictví spolku Klub přátel turistiky a sportu a schválila 

záměr StMPr - úplatný převod prostoru v domě Bratrská 24 do vlastnictví Společenství vlastníků 

jednotek v ul. Bratrská čp. 569/2. 

 

Odbor správy majetku  



Oddělení bytové správy ve svém vyjádření uvedlo, že nebytový prostor č. 569/9 v bytovém domě 

Bratrská 24 je využíván jako funkční objektová předávací stanice společnosti TEPLO Přerov s funkční 

technologií, která slouží pro dodávku tepla.  

Z uvedeného důvodu nedoporučuje prodej žadateli - spolku Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. a 

navrhuje prodej tohoto prostoru do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v ul. Bratrská čp. 

569/24. Dalším důvodem je skutečnost, že StMPr nebytový prostor neužívá, ale nese pouze náklady 

hrazené do fondu oprav, které činí celkem 10.464,- Kč/rok. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Nebytová jednotka č. 569/9 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 569, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bratrská 24) o celkové 

výměře 49,53 m2 je ve vlastnictví statutárního města Přerov. Nebytová jednotka je situovaná v 

suterénu domu a je užívaná jako funkční objektová předávací stanice společnosti TEPLO Přerov s 

funkční technologií, která slouží pro dodávku tepla.  

  

V bytovém domě Bratrská 24 vlastní StMPr pouze výše uvedenou nebytovou jednotku. Příspěvek do 

fondu oprav činí 872,-Kč/měsíc, tj. 10.464,-Kč/rok.  

  

O převod nebytové jednotky č. 569/9 v domě Bratrská 24 požádal spolek Klub přátel turistiky a sportu 

Přerov, z.s., se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 569/24, IČ 07092610 do svého vlastnictví. V tomto 

domě má spolek své sídlo a prostor by využíval pro potřeby spolku.  

  

Vzhledem k tomu, že oddělení bytové správy navrhlo předmětný nebytový prostor odprodat do 

vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v ul. Bratrská čp. 569/24, se sídlem Bratrská 569/24, 

Přerov I-Město, IČ 25911759, schválila RM na své schůzi dne 25.2.2021 záměr StMPr - úplatný 

převod prostoru do vlastnictví tohoto SVJ. SVJ bylo osloveno s nabídkou na odprodej tohoto prostoru 

do jejich vlastnictví. V případě jejich souhlasu by byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny v 

místě a čase obvyklé prostoru.  

  

Předloženým materiálem je řešen záměr StMPř - úplatného převodu nebytové jednotky č. 569/9 

v domě Bratrská 24 z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

 


