
Pořadové číslo:  20/4.1.2. 

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 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 Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 

2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  

v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 2632/13 v budově 

bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v 

k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře 130,9 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří 

v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

VARIANTA II 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 2632/13 v budově 

bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v 

k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře 130,9 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří 

v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 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 - 

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

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

převodu bytové jednotky z vlastnictví StMPr.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 15.7.2021 po projednání záležitosti nepřijala návrh usnesení 

podat návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný převod bytové jednotky č. 2632/13 v domě tř. Gen. 

Janouška 14. 

 

Z tohoto důvodu je ZM předkládán návrh usnesení ve variantním řešení (Varinata I - neschválit záměr, 

Varianta II - schválit záměr). 

 

Odbor správy majetku  

Oddělení bytové správy doporučuje prodej bytové jednotky do osobního vlastnictví z důvodu, že 

bytová jednotka č. 2632/13 o dispozici 3+1 je ve SVJ jako jediná ve vlastnictví StMPr. 

 

Oddělení majetkoprávní s ohledem na ujednání nájemní smlouvy týkající se výpočtu kupní ceny 

bytové jednotky, kdy prodej bytové jednotky je pro StMPr značně nevýhodný doporučuje bytovou 

jednotku z vlastnictví StMPr neodprodávat. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Bytová jednotka č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové 

výměře 130,9 m2 je ve vlastnictví statutárního města Přerov. Bytová jednotka je situovaná ve IV. NP 

(podkrovní byt) o velikosti 3+1. 

  

Nájemcem bytové jednotky jsou manželé Ing. M*** M***a Ing. Z***M***.  

  

Nájemní smlouva byla uzavřena dne 9.8.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.10.2004, na dobu 

určitou, od 1.9.2001 do 30.8.2041 za úhradu nájemného ve výši 1,-Kč/m2 s tím, že nájemce si na 

vlastní náklady vybudoval v části půdního prostoru bytovou jednotku na základě smlouvy o budoucí 

smlouvě o výstavbě.  

  

Pro úplnost odbor správy majetku uvádí, že příspěvek do fondu oprav za bytovou jednotku činí 1.964,- 

Kč/měsíc, odměna členům výboru 30,- Kč/měsíc a poplatek za správu bytu 156,- Kč/měsíc (celkový 

náklad StMPr činí 2.150,- Kč/měsíc). V domě Gen. Janouška 14 jsou bytové jednotky odprodány a 

StMPr je vlastníkem jediné bytové jednotky v tomto domě. Nájem za bytovou jednotku činí 89,- 

Kč/měsíc. 

  

Dle ujednání smlouvy se pronajímatel zavázal, že po dobu platnosti nájemního vztahu nepřevede 

předmět nájmu na třetí osobu bez písemného souhlasu nájemce, eventuálně jeho právních nástupců. Po 

dobu platnosti nájemní smlouvy si pronajímatel a nájemce sjednali předkupní právo nájemce k 

předmětu nájmu.  

  



Dále bylo ujednáno, že v případě odkoupení bytové jednotky, která byla vybudována na náklady 

nájemce, dříve než po uplynutí sjednané doby nájmu (40 let) bude cena jednotky stanovena podle 

platné oceňovací vyhlášky v době převodu a vynásobena koeficientem, jenž bude získán jako poměr 

mezi dobou uplynulou od kolaudace bytové jednotky a dobou 40 let, na níž byl sjednán nájemní poměr. 

  

V případě prodeje předmětné bytové jednotky by se dle nájemní smlouvy hodnota bytové jednotky dle 

znaleckého posudku násobila koeficientem, který se vypočítá jako poměr odbydlené doby od 

kolaudace a 40 let (doba nájmu). 

V tomto případě tedy činí odbydlená doba 20 let, tzn. koeficient by činil 0,5. 

  

Jako příklad uvádíme:  
Kupní cena bytové jednotky dle ZP by byla stanovena třeba na částku 1.500.000,-Kč. 

Od doby kolaudace uplynulo k dnešnímu dni 20 let, tzn. 1.500.000,-Kč x (20/40 = 20 let 

uplynulých/40 let doba nájmu) = bytová jednotka by byla odprodána v roce 2021 za kupní cenu ve 

výši 750.000,-Kč.  

V případě, že by StMPr tuto bytovou jednotku odprodalo až za dalších 10 let – uvažujeme o stejné 

ceně dle ZP, pak by kupní cena bytové jednotky činila 1.125.000,-Kč (1.500.000,-Kč x (30/40) = 

1.125.000,-Kč).  

Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že čím déle bude StMPr vlastnit bytovou jednotku od její 

kolaudace, tím vyšší bude kupní cena bytové jednotky. Upozorňujeme, že v současné době je hodnota 

bytových jednotek na maximu a nelze odhadnout, v jakých cenových relacích se budou kupní ceny za 

prodeje bytových jednotek dle ZP v budoucnu vyvíjet a jak vysoká může být v budoucnu samotná 

kupní cena této bytové jednotky.  

Je zřejmé, že odprodej bytové jednotky z vlastnictví StMPr není pro StMPr výhodný. Z tohoto důvodu 

MAJ doporučuje VARIANTU I.   

Pro úplnost uvádíme, že žádost manželů M*** na prodej bytové jednotky do jejich vlastnictví byla 

projednávána orgány obce v roce 2018. RM na své schůzi dne 4.10.2018 zrušila své usnesení č. 

3707/88/7/2018 ze dne 22.3.2018, kterým schválila záměr StMPr – úplatný převod bytové jednotky č. 

2632/13 v domě tř. Gen. Janouška 14 z vlastnictví StMPr.  

  

Projednáním dispozice je řešeno záměr StMPr – úplatný převod bytové jednotky č. 2632/13 v 

bytovém domě tř. Gen. Janouška 14 z vlastnictví StMPr na základě žádosti stávajících nájemců.  

 

 


