
Pořadové číslo:  22/3.2.7. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 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 Přerova - bytové 

jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18)  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) o výměře 27,15 m2 včetně 

s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. 

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2715/78480 z vlastnictví statutárního města Přerov do společného 

jmění manželů M***H*** a Ing. V***H*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 

1.116.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání  dne 27.4.2020 schválilo usnesením č. 416/12/3/2020 

mimo jiné i záměr StMPr - úplatný převod bytové jednotky č. 1084/2 v domě Trávník 18 z vlastnictví 

StMPr.  

 

Záměr převodu byl zveřejněn v rámci výběrového řízení na úřední desce Magistrátu města Přerova v 

období od 28.6. do 28.7.2021. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

Komise na zasedání dne 3.2.2021 doporučila RM nevyhlašovat výběrové řízení na úplatný převod 

bytových jednotek do doby zpracování Koncepce bytové politiky statutárního města Přerov zahrnující 

všechny bytové jednotky ve vlastnictví StMPr.  



 

Komise na zasedání dne 4.8.2021 hodnotila nabídky do výběrového řízení a doporučila RM podat 

návrh ZM schválit převod bytové jednotky zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou uvedeného v návrhu 

na usnesení. 

  

 

 

Rada města Přerova 

V souvislosti se stanoviskem Komise pro majetkové záležitosti Rada města Přerova dne 13.5.2021 

usnesením č. 2243/62/3/2021 nepřijala návrh usnesení vzít na vědomí doporučení Komise pro 

majetkové záležitosti Radě města Přerova přijaté na jejím 21. zasedání dne 6.1.2021 pod č. usnesení 

UZKMZ/21/4/1/2021, a to schválit zpracování Koncepce bytové politiky statutárního města Přerova 

zahrnující všechny byty ve vlastnictví statutárního města Přerova a pověřit Odbor koncepce a 

strategického rozvoje jejím zpracováním a dále nepřijala návrh usnesení uložit Odboru koncepce a 

strategického rozvoje pořídit strategický dokument Bytová politika města Přerova pro období 2022 až 

2030. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.5.2021 schválila vyhlášení výběrového řízení na úplatný 

převod bytové jednotky č. 1084/2 Trávník 18 za konkrétních podmínek. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 18.11.2021 podala návrh ZM schválit úplatný převod bytové 

jednotky dle návrhu na usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Bytová jednotka č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) o výměře 27,15 m2 je situována v 1. NP domu o 

velikosti 1+kk. Je volná, nepronajatá.  

  

Statutární město Přerov je vlastníkem 4 bytových jednotek v domě Trávník 18.  

  

Na úplatný převod bytové jednotky č. 1084/2 bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém byla 

vyhlašovací cena stanovena dle znaleckého posudku ve výši min. 680.000,-Kč, účastnický poplatek 

činil 2.420,- Kč včetně DPH.  

  

V podmínkách VŘ bylo dále uvedeno, že bytová jednotka je o dispozici 1+kk v 1. NP včetně sklepu, 

příspěvek do fondu oprav činí 679,- Kč měsíčně, energetická náročnost budovy je "D". 

  

Komise pro majetkové záležitosti hodnotila nabídky - přihlášky do výběrového řízení na svém 

zasedání dne 4.8.2021, do kterého se přihlásil 1 zájemce:  

Manželé M*** H***a Ing. V***, *** - nabídli kupní cenu ve výši 1.116.000,-Kč. 

Účastnický poplatek byl uhrazen. Záměr na využití uvedli k rekonstrukci pro bydlení, souhlasili s 

vyhlášenými podmínkami a doložili potřebné dokumenty. 

  

Komise doporučila RM podat návrh ZM schválit uzavření kupní smlouvy s jediným zájemcem, 

manželi H***. 

  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1084/2 v 

domě Trávník 18 se zájemcem - manželi H***.  

 

 


