
Pořadové číslo:  23/3.1.6. 

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 18.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, 

č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. 

Přerov (Klivarova 6) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 2587/54 v budově 

bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2433/6 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 6) o celkové výměře 55,38 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5345/202068 z vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na zasedání dne 2.2.2022 po projednání variantního návrhu na usnesení (varianta I - doporučit 

RM schválit záměr StMPr - úplatný převod bytové jednotky, varianta II - doporučit RM podat návrh 

ZM neschválit záměr) doporučila RM podat návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný převod 

bytové jednotky z vlastnictví StMPtr. 

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.2.2022 bude projednávat podání návrhu ZM neschválit 

záměr StMPr - úplatný převod bytové jednotky č. 2587/54  v domě Klivarova 6 dle návrhu na 

usnesení. Výsledek jednání RM bude zpravodajem sdělen při jednání ZM.  

 



Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nechává na zvážení orgánů obce, zda bytovou jednotku odprodat nebo ponechat 

ve vlastnictví StMPr.  

 

Důvodová zpráva: 

Bytová jednotka č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 6) o celkové 

výměře 55,38 m2 je ve vlastnictví statutárního města Přerov. Bytová jednotka je situovaná v 5. NP o 

velikosti 2+0.  

  

V bytovém domě č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, Klivarova 6, 4, 2 vlastní StMPr 6 bytových jednotek 

– půdních vestaveb. 

  

Bytová jednotka je užívána panem F*** R*** na základě nájemní smlouvy ze dne 2.8.2021 na dobu 

určitou 1 rok, do 31.7.2022. Příspěvek do fondu oprav činí 1.069,-Kč měsíčně.  

  

Nájemce požádal o koupi předmětné bytové jednotky do svého vlastnictví.  

Sdělil, že půdní vestavba je v letních měsících neobyvatelná, i přes používání klimatizace. Dalším 

nedostatkem je, že v domě se nenachází výtah, což je při chození a nošení věcí do 5. NP dosti náročné, 

že bytová jednotka je stále v původním stavu a byla by vhodná již její rekonstrukce, jako např. 

výměna střešních oken, výměna plynového kotle na ohřev vody, výměna topení. Ve své žádosti 

upozornil na nedostatky, ale i výhody jeho bydlení z důvodu zohlednění těchto skutečností do výše 

kupní ceny.  

  

V případě schválení záměru by byl objednán znalecký posudek na vyhotovení ceny v místě a čase 

obvyklé bytové jednotky.  

  

Předloženým materiálem je řešeno neschválení záměru StMPr – úplatného převodu bytové 

jednotky č. 2587/54 v domě Klivarova 6 z vlastnictví StMPr do vlastnictví nájemce bytové 

jednotky.  

 

 


