
Pořadové číslo:  20/4.1.1. 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 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 - bytové jednotky č. 2641/17 v budově bytový dům č.p. 2641, 

č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  

2487/10 v k.ú. Přerov (Purkyňova 2) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 2641/17 v budově 

bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2487/10 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Purkyňova 2) o výměře 75,17 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, 

č.p. 2644, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/10 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 2487/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 742/30692 z vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na zasedání dne 7.7.2021 po projednání variantního návrhu na usnesení (varianta I - doporučit 

RM podat návrh ZM neschválit záměr - úplatného převodu, varianta II - doporučit RM schválit záměr 

- úplatného převodu) doporučila RM podat návrh ZM neschválit záměr. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 15.7.2021 po projednání podala návrh ZM neschválit záměr 

StMPr - úplatný převod bytové jednotky č. 2641/17 v budově Purkyňova 2 z vlastnictví StMPr.  

 

 

 



Odbor správy majetku 

Oddělení bytové správy uvedlo, že v domě Purkyňova 2,4,6,8 vlastní StMPr 9 bytových jednotek a 

jeden nebytový prostor. V případě prodeje jedné bytové jednotky dojde pouze ke snížení vlastnického 

podílu v SVJ, náročnost administrativy kolem těchto domů zůstane stále stejná a pro oddělení bytové 

správy nemá tento krok žádný přínos.  

 

Důvodová zpráva: 

Bytová jednotka č. 2641/17 v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/10 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Purkyňova 2) o 

výměře 75,17 m2 je ve vlastnictví statutárního města Přerov. Bytová jednotka je situovaná v 5. NP – 

půdní vestavba o velikosti 2+1. Příspěvek do fondu oprav činí 371,- Kč měsíčně. Bytová jednotka je 

užívána na základě nájemní smlouvy uzavřené s paní P***V*** v roce 2002. 

  

V bytovém domě Purkyňova 2, 4, 6, 8 vlastní StMPr 9 bytových jednotek a 1 nebytový prostor. 

Bytové jednotky jsou užívány nájemci na základě nájemních smluv. Jedná se půdní vestavby.  

  

O koupi bytové jednotky požádal nájemce bytové jednotky č. 2641/17, manželé T*** a P*** V*** 

   

Předloženým materiálem je řešen převod bytové jednotky č. 2641/17 v domě Purkyňova 2 z 

vlastnictví StMPr do vlastnictví nájemce bytové jednotky.  

 

 


