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Zápis č. 3

z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech a hospodaření s obecními byty

Rady města Přerova

ze dne 25.2.2015

Přítomni: Omluveni:

Karel Bořuta

Mgr. Jarmila Ižová

František Porč

Ing. Ondřej Svák Hosté:

Bc. Jana Vilišová, DiS. Pavel Košutek – náměstek primátora

Alexandr Beták Bc. Tomáš Navrátil – omluven

Mgr. Robert Pavlíček Mgr. Romana Pospíšilová - omluvena

Čestmír Hlavinka

Petr Laga

Mgr. et Mgr. Andrea Kafková

Ing. Eva Pospíšilíková

Dagmar Navrátilová

Jana Kupková, DiS

Mgr. Zdeněk Vojtášek-omluven

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá – organizační pracovník

Ing. Miloslav Dohnal – organizační pracovník

Program: 

1. Zahájení

2. Majetkoprávní záležitosti

3. Bytové záležitosti

4. Různé                        
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K bodu 1) Zahájení

Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova (dále jen 
komise) zahájil předseda komise Karel Bořuta. Přivítal členy komise a pozvané hosty. 
Konstatoval, že jednání je včas a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu členů 
usnášeníschopné. 

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti

UBZS/03/2/1/2015
C-1
Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  

1. Podat návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod pozemku p.č. 6577/2602, ostatní plocha, o výměře 77 m2, části pozemku 
p.č. 6577/267, ostatní plocha, o výměře 183m2, oba v k.ú. Přerov. 

2. Schválit záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova  -  pozemku p.č. 6577/2602, ostatní plocha, o výměře 77 m2, 
části pozemku p.č. 6577/267, ostatní plocha, o výměře 183m2, oba v k.ú. Přerov. 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM 12.3.2015

UBZS/03/2/2/2015
C-2
Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  s c h v á l i t

záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 

cca 6500 m2, pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 3793 m2, části pozemku p.č. 

1981/48, ostatní plocha, o výměře cca 350 m2 a části pozemku p.č. 4986/1, ostatní plocha, o 

výměře cca 2000 m2 vše v k.ú. Přerov.
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Odpovídá: Marcela Poláková
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM 12.3.2015

UBZS/03/2/3/2015
C-3
Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  

1. schválit nájem části  pozemku p.č. 503/1, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 80 m2 v k.ú. 
Penčice za účelem provedení stavby „Rekonstrukce chodníku ulice Tršická – 3. etapa, 
Přerov,Penčice (před domy č. 37,39“.  Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se 
sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 
70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem), na dobu 
určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo 
povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle toho, která z uvedených 
skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v protokolu o převzetí 
stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. Nájemné bude 

činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno jednorázově na základě 
daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat chodník a sjezdy 
na silnici II/436 s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování jejich provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži 
pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova a 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  
1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem 
Přerov, jako budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s geometrickým plánem na 
zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení jednorázové úhrady za zřízení 
služebnosti.

Odpovídá: Marcela Poláková
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM 12.3.2015
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UBZS/03/2/4/2015
E-1
Zřízení věcného břemene

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  s c h v á l i t

zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat přípojku dešťové kanalizace a zásahu do požárně nebezpečného prostoru 
pozemku z důvodu přístavby objektu dílen v areálu provozovny Auto Pospíšil a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím  
osobám přístup a příjezd n a zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případně rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov, a to ve 
prospěch P.P., R.P. a V.P.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně a to na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Věcné břemeno – služebnost  bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a P.P., R.P. a V.P., jako budoucími 
oprávněnými z věcného břemene na straně druhé. 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene – služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene – služebnosti na výše uvedeném pozemku, včetně ochranného 
pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jedno rázová výše úhrady za zřízení věcného 
břemene – služebnosti včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávnění uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do 
katastru nemovitostí.

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM 12.3.2015

UBZS/03/2/5/2015
E-2
Zřízení věcného břemene

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  s c h v á l i t

zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
zřídit a provozovat distribuční soustavu -  kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím  osobám 
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případně rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 1028, ost. plocha, v k.ú. Újezdec u 
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Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035.

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně a to na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Věcné břemeno – služebnost  bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a společností  ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene na straně druhé. 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene – služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene – služebnosti na výše uvedeném pozemku, včetně ochranného 
pásma a znalecký posudek, kterým bude stanovena jedno rázová výše úhrady za zřízení věcného 
břemene – služebnosti včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do 
katastru nemovitostí.

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM 12.3.2015

K bodu 3) Bytové záležitosti

3.1 A.H.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s panem A.H.
UKBZS/03//3/1/2015
Výsledek hlasování: Pro/9                  Proti/0          Zdržel se/0

3.2 Z.S.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 3.2
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 18 v Přerově, Na Hrázi 34, s panem Z.S.
UKBZS/03/3/2/2015
Výsledek hlasování: Pro/9                  Proti/0          Zdržel se/0
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3.3 I.H.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 3.3
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit poskytnutí obecního bytu č. 2 
v Přerově, Kojetínská 5, paní I.H.
UKBZS/03/3/3/2015
Výsledek hlasování: Pro/9                  Proti/0          Zdržel se/0

3.4 D.Č.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 3.4
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, Kojetínská 1947, s paní D.Č.
UKBZS/03/3/4/2015
Výsledek hlasování: Pro/9                  Proti/0          Zdržel se/0

3.5 E.K.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 3.5
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 1829, s paní E.K.
UKBZS/03/3/5/2015
Výsledek hlasování: Pro/9         Proti/0 Zdržel se/0

3.6 V.H.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 3.6
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s panem V.H.
UKBZS/03/3/6/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/0 Zdržel se/0

3.7 F.K.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace k žádosti.
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Usnesení k bodu 3.7
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 38 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem F.K.
UBZS/03/3/7/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9       Proti/0 Zdržel se/0

3.8 L.D.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 3.8
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 18 v Přerově, Denisova 8, s paní L.D.
UBZS/03/3/8/2015
Výsledek hlasování: Pro/5      Proti/2 Zdržel se/2

Pozn. Bod 3.8 byl na základě jednomyslného rozhodnutí komise projednán opakovaně. Původní 
hlasování: Pro/9 Proti/0 Zdržel se /0

3.9 D.B.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 3.9
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 
v Přerově, Komenského 54, s panem D.B., za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu 
k doposud užívanému bytu.
UBZS/03/3/9/2015
Výsledek hlasování: Pro/7        Proti/2 Zdržel se/0

3.10 Obsazení volného bytu č. 10 v Přerově, Kainarova 12
Členové komise obdrželi informace o realizovaném průzkumu na obsazení daného bytu mezi 
žadateli se Seznamu zájemců o poskytnutí obecního bytu a o zájemkyni.

Usnesení k bodu 3.10
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 
v Přerově, Kainarova 12, s paní L.N.
UBZS/03/3/10/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9       Proti/0 Zdržel se/0

3.11 Obsazení volných bytů – Jižní čtvrť III/5
Členové komise obdrželi informace o realizovaném průzkumu na obsazení bytu č. 3 a č. 4 na 
uvedené adrese mezi žadateli se Seznamu zájemců o poskytnutí obecního bytu a o jednotlivých 
žadatelích.

Usnesení k bodu 3.11.1
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Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, Jižní čtvrť III/5, s paní O.Š.
UBZS/03/3/11/1/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/0 Zdržel se/0

Usnesení k bodu 3.11.2
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 
v Přerově, Jižní čtvrť III/5, s paní L.P.
UBZS/03/3/11/2/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/0 Zdržel se/0

Usnesení k bodu 3.11.3
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
a bytu č. 4 v Přerově, Jižní čtvrť III/5, s paní J.S.
UBZS/03/3/11/3/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/0 Zdržel se/0

Usnesení k bodu 3.11.4
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 
v Přerově, Jižní čtvrť III/5, s paní A.O.
UBZS/03/3/11/4/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/0 Zdržel se/0

Další jednání komise se uskuteční dne 25. 3. 2015.

..………………………………        ……………………………      ……………………………
        Mgr. Blanka Hrubá           Ing. Miloslav Dohnal      Karel Bořuta
   organizační pracovník komise    organizační pracovník komise předseda komise                                                                                           
          

       
Rozdělovník:  členové komise

hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova


