
Pořadové číslo:  23/3.2.2. 

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 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: 

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové 

jednotky č. 90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 90/101 dílna nebo provozovna v budově bytový dům 

č.p. 90, 91, 92, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 

21) o celkové výměře 17 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 90, 91, 92, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 

Přerov a na pozemku p.č. 596/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 85/8474 z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví T***D*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

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

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 2.6.2021 doporučila RM schválit záměr StMPr - úplatný převod 

nebytové jednotky č. 90/101 v budově Bratrská 21 z vlastnictví StMPr.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 10.6.2021 po projednání schválila záměr StMPr - úplatný 

převod nebytové jednotky č. 90/101 v domě Bratrská 21 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 11.6. do 27.6.2021 a 

následně od 23.11. do 8.12.2021. 

 



Rada města Přerova na své schůzi dne 9.12.2021 podala návrh ZM schválit úplatný převod nebytové 

jednotky č. 90/101 v domě Bratrská 21 dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nemá k převodu nebytové jednotky námitek.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Nebytová jednotka č. 90/101 dílna nebo provozovna v budově bytový dům č.p. 90, 91, 92, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) o celkové výměře 17 m2 

je situovaná v suterénu domu a není dlouhodobě užívána. Je přístupná z levého bočního vstupu přes 

schodiště nebo rampu. Technický stav zhoršený. Vlastníkem nebytové jednotka č. 90/101 je statutární 

město Přerov.  

  

Příspěvek StMPr do fondu oprav činí 340,- Kč/měsíc. 

  

O užívání prostoru nebyl projeven žádný zájem ze strany obyvatel domu ani veřejnosti.  

  

Z tohoto důvodu byla nebytové jednotka nabídnuta k odprodeji do vlastnictví Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 90, 91, 92, Bratrská 21, 23, 25, které o koupi nebytové jednotky nemá zájem.  

  

O koupi předmětné nebytové jednotky projevil zájem pan T*** D***. Nebytovou jednotku má zájem 

využít pro uskladnění pneumatik na auto, servis jízdního kola nebo jiné drobné práce. Žadatel je 

vlastníkem bytové jednotky č. 90/8 v domě Bratrská 21. 

  

Kupní cena nebytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu dle znaleckého posudku ze dne 

26.10.2021 činí 46.030,-Kč. Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činily 4.000,- Kč a budou 

vypořádány v ujednání kupní smlouvy.  

  

Projednáním dispozice je řešen úplatný převod nebytové jednotky v domě Bratrská 21 v 

Přerově z vlastnictví statutárního města Přerov, která je dlouhodobě neužívaná.  

 

 


