
Pořadové číslo:  19/3.2.2. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové 

jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4)  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

(Trávník 4) o výměře 76,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech budovy č.p. 1351, 1353, 1378 a na pozemku p.č. 2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve 

výši id. 769/41925 z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění manželů P***D*** a 

L*** D***za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.930.000,-Kč. Dodání předmětu převodu 

je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.5.2021 podala návrh ZM schválit úplatný převod bytové 

jednotky č. 1378/14 v domě Trávník 18 dle návrhu na usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 7.12.2020 schválilo mimo jiné i záměr StMPr - 

úplatný převod bytové jednotky č. 1378/4 v domě Trávník 4 z vlastnictví StMPr.  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 21.4. do 7.5.2021. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Bytová jednotka č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušná k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1351, 1353, 1378 a na pozemku p.č. 

2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 769/41925 je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

  

Jedná se o bytovou jednotku o výměře 76,9 m2 situovanou v 5. NP o velikosti 3+1 s příslušenstvím 

lodžie a sklepní koje.  

  

Předmětná bytová jednotka je zahrnuta do záměru StMPr - úplatného převodu zbytných bytů z 

vlastnictví statutárního města Přerov. V domě Trávník 4 vlastní StMPr pouze tuto bytovou jednotku.  

  

Příspěvek do fondu oprav SVJ činí 1.317,- Kč měsíčně. Energetická náročnost budovy je zařazena do 

skupiny "C".  

  

Bytová jednotka je pronajata panu P*** D*** na dobu určitou do 31.7.2021.  

  

MAJ zajistil vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé výše 

uvedených nemovitých věcí, která činí 1.930.000,-Kč.  

  

Náklady za vyhotovení ZP činily 7.784,-Kč a budou vypořádány v ujednání kupní smlouvy.  

  

Nájemce byl s kupní cenou seznámen, souhlasil s její úhradou a i s úhradou nákladů za ZP.  

  

Bytová jednotka bude dle požadavku kupujících převedena do společného jmění manželů P***D*** a 

L***. 

  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1378/4 v 

domě Trávník 4 do společného jmění manželů D***.  

 

 


