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Zápis č. 28 

z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 

záležitostech a pro hospodaření s obecními byty 

Rady města Přerova  

ze dne 22. 3. 2017 

 Přítomni: Nepřítomni: 

 Pavel Košutek Josef Sládek 

 Jiří Bucher   

 RNDr. Emil Krestýn, Ph.D.  

 Mgr. Jarmila Ižová  

 Čestmír Hlavinka  Hosté: 

 Bc. Jana Vilišová, DiS.  Dagmar Navrátilová 

 František Porč  Jana Kupková, DiS. 

 Ivan Kandráč  Ing. Eva Pospíšilíková 

   Mgr. Lucie Soldanová 

   

 Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá  

 Ing. Miloslav Dohnal  

 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

 

2. Bytové záležitosti 

 

3. Majetkové záležitosti 

 

4. Různé                         
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K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními 

byty Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil předseda komise, pan Pavel Košutek. 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.  

 

 

K bodu 2) Bytové záležitosti 

 

2.1 P. L. 

Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členové komise obdrželi informace 

k žádosti. 

 

Usnesení k bodu 2.1 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu č. 3 v Přerově, Denisova 10, s paní P. L. 

UKBZS/28/2/1/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 7                  Proti/0          Zdržel se/1 

 

2.2 Obsazení sociálního bytu č. 5 v Přerově, Kojetínská 1826/22 

Odbor SVŠ obdržel 5 žádostí o poskytnutí předmětného bytu. Členové komise obdrželi 

informace k jednotlivým žadatelům. 

 

Usnesení k bodu 2.2 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu č. 5 v Přerově, Kojetínská 1826/22, s panem J. P. 

UKBZS/28/2/2/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 7                  Proti/0          Zdržel se/1 

 

 

2.3 Obsazení dostupného bytu č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/1 

Odbor SVŠ obdržel 4 žádosti o poskytnutí předmětného bytu. Členové komise obdrželi 

informace k jednotlivým žadatelům. 

 

Usnesení k bodu 2.3 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/1, s paní A. K. 

UKBZS/28/2/3/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/7                   Proti/0          Zdržel se/1 
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2.4  L. P. 

Členové komise obdrželi informace k žádosti.  

 

Usnesení k bodu 2.4  

Komise doporučuje Radě města Přerova 
1) neschvalit udělení souhlasu s podnájemní smlouvou k obecnímu bytu č. 20 (1+1), o ploše 

47,43 m2,v domě č. p. 2383, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1310, 

v k. ú. Přerov, Generála Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), panu L. P.  

2) schválit podání výpovědi manželům P. k bytu č. 20 v domě č.p. 2383, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1310, v k. ú. Přerov, Generála Štefánika č.or. 7, a to dle § 

2288 NOZ s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

 

UKBZS/28/2/4/2017  

Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0 Zdržel se/0 

 

 

K bodu 3) Majetkoprávní záležitosti 
 

UZKBZS/28/3/1/2017 

A-1 

Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

 

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

 

1. aby si vyhradilo  rozhodnout o záměru  statutárního města Přerova -- úplatném  

převodu nemovité věci  z vlastnictví statutárního města Přerova  pozemku p.č. 6577/199 

ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. neschválit záměr statutárního města Přerov - úplatný  převod nemovité věci  z vlastnictví 

statutárního města Přerova  pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Doušková Marie 

Výsledek hlasování: Pro /8, Proti/0, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM 06.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/2/2017 

B-1 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova –   pozemků  p.č. 228/19, p.č. 233/17 a p.č. 526/3, vše v k.ú. Lověšice u 

Přerova. 

 

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

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité věci do majetku 
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statutárního města Přerova -  pozemků p.č.  228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 

233/17 orná půda o výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše   

v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova – úplatný  převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č.  228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná půda o výměře  

1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše   v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k 

pozemkům p.č.  228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná půda o výměře  

1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše   v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 06.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/3/2017 

B-2 

Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 269 v k.ú. Žeravice a bezúplatný převod 

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –části pozemku p.č. 88 v k.ú. 

Žeravice 

 

J e d n o h l a s n ě  d o p o r u č i l a  R M  

 

1. schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části pozemku p.č. 269 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 20 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

2. schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části pozemku p.č. 88 

ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú. Žeravice do majetku statutárního města Přerova. 

  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  Termín: Jednání RM 06.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/4/2017 

C-1 

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova –  prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov (stánek podchod 

Tř. 17. listopadu) 

 

V ě t š i n o u  h l a s ů  d o p o r u č i l a  R M  

 

VARIANTA I 
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schválit záměr statutárního města Přerova – změnu výše nájemného sjednaného v nájemní 

smlouvě ze dne 28.1.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.5.2011, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a paní M. T., jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v 

objektu jiná stavba č.p. 3263, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov (stánek podchod Tř. 17. listopadu) o celkové výměře 17,5 m2 a to 

z původní výše nájemného 42.010,-Kč/rok bez DPH na novou výši nájemného 21.900,-Kč/rok 

bez DPH (dle návrhu nájemce). 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/  , Zdržel se/2                 Termín: Jednání RM 06.04.2017 

Diskuse: Z důvodu transparentnosti bylo navrženo vyhlásit na novinový stánek výběrové řízení, 

po diskusi neschváleno. Schválena varianta I.  

 

UZKBZS/28/3/5/2017 

C-2 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 

48) 

 

J e d n o h l a s n ě  d o p o r u č i l a  R M  

 

schválit záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze 

dne  18.7.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní J. N.,  jako 

nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) o 

celkové výměře 135,08 m2 a to z doby určité do 30.6.2017 na dobu určitou do 31.08.2017.    

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       Termín: Jednání  06.04.207 

Diskuse: Z důvodu vydání nového vnitřního předpisu a sjednocení dat byla navržena doba určitá 

do 31.08.2017. 

 

UZKBZS/28/3/6/2017 

C-3 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerov – nebytové jednotky č. 190/101  jiný nebytový prostor  v budově bytový dům č.p. 

190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5  v k.ú. Přerov 

(Kozlovská 2)   

 

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

  

schválit záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové jednotky č. 190/101 jiný nebytový 

prostor v budově bytový dům  č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 2) o celkové výměře 49,7 m2. 
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Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0   Termín: Jednání RM 06.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/7/2017 

C-4 

Záměr statutárního města Přerov – pacht/výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerov  pozemku p.č. 1477, p.č. 1478, p.č. 1479, p.č. 1480, p.č. 1481, p.č. 1483, p.č. 

1484, p.č. 1485, p.č. 338/1, p.č. 1622, p.č. 1623, p.č. 1624, p.č. 1625 vše v k.ú. Dluhonice. 

 

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

 

1. neschválit záměr statutárního města Přerova - pacht   nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1477 o výměře 996 m2, p.č. 1478 orná půda o 

výměře 965 m2, p.č. 1479 zahrada o výměře 983 m2, p.č. 1480 zahrada o výměře 1946 

m2, p.č. 1484 zahrada o výměře 991 m2  vše v k.ú. Dluhonice. 

 

2. neschválit záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerov – pozemků p.č. 338/1 ovocný sad o výměře 2506 m2, p.č. 1622 

zahrada o výměře  2373 m2, p.č. 1623 zahrada o výměře 1391 m2, p.č. 1624 zahrada o 

výměře 2341 m2, p.č. 1625 zahrada o 1555 m2 vše v k.ú. Dluhonice. 

 

3. neschválit záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerov – pozemků  p.č. 1481 orná půda o výměře 976 m2, p.č. 1483 

orná půda o výměře 1006 m2, p.č. 1485 orná půda o výměře 7517 m2 vše v k.ú. 

Dluhonice. 

 

4. schválit záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerov – pozemků p.č. 338/1 ovocný sad o výměře 2506 m2, p.č. 1622 zahrada o 

výměře  2373 m2, p.č. 1623 zahrada o výměře 1391 m2, p.č. 1624 zahrada o výměře 2341 

m2, p.č. 1625 zahrada o 1555 m2 vše v k.ú. Dluhonice. 

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  Termín: Jednání RM  06.04.2017 

Diskuse: Z důvodu zintenzivnění příprav dohod na nový sportovní areál a jednání s ŘSD bylo 

navrženo neschválení záměru na pachty pozemků bezprostředně se sportovního areálu týkajících. 

U zbylých pozemků byl místo výpůjčky nemovitostí navržen pacht.  

 

UZKBZS/28/3/8/2017 

D-1 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova –   pozemku  p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice u Přerova  

 

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  R M   
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schválit záměr statutárního města  Přerova – výpůjčku pozemku p.č. 450/1 zahrada  o výměře 

1426 m2   v k.ú. Lověšice u Přerova  

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

Výsledek hlasování.: Pro/8, Proti/0   Zdržel se/0               Termín: Jednání RM  06.04.2017                                                                                            

 

UZKBZS/28/3/9/2017 

E-1 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města Přerova  

p.č.  101/5 a p.č. 101/6 oba v k.ú. Újezdec u  Přerova 

 

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

 

 

 

 

 

schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy – podzemního 

kabelového vedení NN,  provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její 

obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži 

pozemků  p.č. 101/5 a p.č. 101/6 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 635-55/2016,  a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 

8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem,  jako 

povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 

02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti  

bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 5963-5/2017, 

ve výši 5.923,- Kč, včetně DPH, ve znění dle přílohy č.1. Oprávněný z věcného břemene – 

služebnosti uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého 

posudku a uhradí  správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/10/2017 

 

E-2 

Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemcích 

v majetku statutárního města Přerova – p.č. 213 a p.č. 801  v k.ú. Kozlovice  u  Přerova 

 

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

 

1. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného            

z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě, rozvaděče a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět 

a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 
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nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče k 

tíži pozemků p.č.  213 a p.č. 801 oba v  k.ú. Kozlovice u  Přerova,    a to ve prospěch 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 

Praha 3, IČ 04084063 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě        o zřízení věcného 

břemene – služebnosti. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 

statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti 

a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 

04084063, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti.   

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za 

jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku. Vyhotovení znaleckého 

posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - 

služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město Přerov. V případě, že bude 

zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada 

navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, rozvaděče, a to do 1 měsíce ode dne 

doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného 

břemene - služebnosti. Budoucí povinný z věcného břemene - služebnosti vyzve 

budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu budoucí oprávněný z 

věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě, rozvaděče, a geometrický plán potvrzený příslušným 

katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše 

uvedeném pozemku včetně ochranného pásma, anebo v případě, že mu budoucí 

oprávněný z věcného břemene - služebnosti nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne 

splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené 

stavby podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, rozvaděče, do 6 měsíců 

ode dne, kdy si povinný  z věcného břemene - služebnosti opatří tyto listiny na náklady 

budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí náklady 

spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku, jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

2. schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Radslavice, Přerov RVDSL1729-      

M-M-PRRV63-PRRV65-PRRV1HR-OK“, na pozemcích p.č. 213 a p.č. 801 oba  

v  k.ú. Kozlovice u Přerova, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem  pozemků a 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 

04084063, jako stavebníkem. 
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Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

 
UZKBZS/28/3/11/2017 

E-3 

Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemcích 

v majetku statutárního města Přerova – p.č. 5839/3 a p.č. 7137  v k.ú. Přerov 

 

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

 

1. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného            

z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě 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 případné rekonstrukce      a 

odstranění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemků 

p.č.  5839/3 a p.č. 7137 oba v  k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné 

břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, 

jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti             a Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 

04084063, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti.   

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za 

jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku. Vyhotovení znaleckého 

posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - 

služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město Přerov. V případě, že bude 

zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada 

navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě,  a to do 1 měsíce ode dne doručení 

výzvy budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy        o 

zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného břemene - 

služebnosti. Budoucí  povinný z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího 

oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu budoucí oprávněný z věcného 

břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 

kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 

včetně ochranného pásma, anebo v případě, že mu budoucí oprávněný z věcného břemene 
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- služebnosti nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemní komunikační 

vedení veřejné komunikační sítě, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný  z věcného 

břemene - služebnosti opatří tyto listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného 

břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 

plánu a znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní 

poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

2. schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu „0508-16 budova HZS Přerov-

MK/0508-16 budova HZS Přerov - OK“, na pozemcích p.č. 5839/3 a p.č. 7137 oba v  k.ú. 

Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, 

jako stavebníkem. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/12/2017 

E-4 

Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemku 

v majetku statutárního města Přerova – p.č. 1347  v k.ú. Dluhonice 

 

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

 

1. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného            

z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě 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 případné rekonstrukce      a 

odstranění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemku 

p.č. 1347 v  k.ú. Dluhonice, a to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno – 

služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 

budoucím povinným z věcného břemene – služebnosti a Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako 

oprávněným z věcného břemene – služebnosti.   

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za 

jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku. Vyhotovení znaleckého 

posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - 

služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město Přerov. V případě, že bude 

zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada 

navýšena o příslušnou sazbu DPH.  
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě,  a to do 1 měsíce ode dne doručení 

výzvy budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy        o 

zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného břemene - 

služebnosti. Budoucí  povinný z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího 

oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu budoucí oprávněný z věcného 

břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 

kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 

včetně ochranného pásma, anebo v případě, že mu budoucí oprávněný z věcného břemene 

- služebnosti nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemní komunikační 

vedení veřejné komunikační sítě, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný  z věcného 

břemene - služebnosti opatří tyto listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného 

břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 

plánu a znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní 

poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

2. schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu „TM6M-53b-LO-M-PRRV94-OK“, na 

pozemku p.č. 1347 v  k.ú. Dluhonice, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 

Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem. 

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/13/2017 

E-5 

Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemku 

v majetku statutárního města Přerova – p.č. 568 v k.ú. Předmostí 

 

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

 

1. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                     

z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní 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, 

údržby, včetně případné rekonstrukce  a odstranění  podzemního  kabelové vedení NN k 

tíži pozemku p.č. 568 v k.ú. Předmostí,   a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035         a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti.  
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Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem 

Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným 

z věcného břemene – služebnosti.   

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za 

jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku s tím, že jednorázová 

úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného 

ochranným pásmem stavby podzemního kabelového vedení NN. Vyhotovení znaleckého 

posudku zadá statutární město Přerov. V případě, že bude zřízení věcného břemene - 

služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního kabelového 

vedení NN, a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného 

břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

budoucímu oprávněnému z věcného břemene - služebnosti. Budoucí  povinný  z věcného 

břemene - služebnosti vyzve budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti 

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu 

budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního 

kabelového vedení NN a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 

kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku, 

anebo v případě, že mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti nedoručí tyto 

listiny do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

pro užívání dokončené stavby podzemního kabelového vedení NN, do 6 měsíců ode dne, 

kdy si povinný     z věcného břemene - služebnosti opatří tyto listiny na náklady 

budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí náklady 

spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku, jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

2. schválit  uzavření smlouvy o právu provést stavbu  podzemního kabelového vedení NN, 

název stavby „Předmostí u Př, Pokorný,č.p.147E,NNk“ na pozemku p.č. 568 v k.ú. 

Předmostí,  mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.  

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/14/2017 

E-6 
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Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemku 

v majetku statutárního města Přerova – p.č. 441 v k.ú. Vinary u Přerova 

 

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

 

1. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                     

z věcného břemene zřídit a provozovat podzemní 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, 

údržby, včetně případné rekonstrukce  a odstranění  podzemního  kabelové vedení NN k 

tíži pozemku p.č. 441 v k.ú. Vinary u Přerova,  a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem 

Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným 

z věcného břemene – služebnosti.   

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za 

jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku s tím, že jednorázová 

úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného 

ochranným pásmem stavby podzemního kabelového vedení NN. Vyhotovení znaleckého 

posudku zadá statutární město Přerov. V případě, že bude zřízení věcného břemene - 

služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního kabelového 

vedení NN, a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného 

břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

budoucímu oprávněnému z věcného břemene - služebnosti. Budoucí  povinný  z věcného 

břemene - služebnosti vyzve budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti 

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu 

budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního 

kabelového vedení NN a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 

kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku, 

anebo v případě, že mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti nedoručí tyto 

listiny do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

pro užívání dokončené stavby podzemního kabelového vedení NN, do 6 měsíců ode dne, 

kdy si povinný     z věcného břemene - služebnosti opatří tyto listiny na náklady 

budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí náklady 

spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku, jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí. 
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2. schválit  uzavření smlouvy o právu provést stavbu  podzemního kabelového vedení NN, 

název stavby „Přerov-Vinary, Březík, p.č. 151/37, NNk, č. stavby IV-12-8013257“ na 

pozemku p.č. 441 v k.ú. Vinary u Přerova, mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, IČ 24729035.  

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/15/2017 

E-7 

Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemku  

ve vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – p.č. 194 v k.ú. Popovice 

  

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

 

1. schválit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 194 vodní plocha o výměře 

101,3 m2 v k.ú. Popovice mezi s.p. Povodí Moravy, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ 

70890013, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem. Účelem 

nájmu je provedení stavby „SO-Př/Pop-P2-propustek na ul. Kovářská, Přerov X-

Popovice“. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy a následného 

majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, 

maximálně však na dobu 5 let. Výše nájemného bude činit 1.752,-Kč/rok, tj. 

17,30Kč/m2/rok.  

 

2. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene vybudovat stavbu „SO-Př/Pop-P2-propustek na ul. Kovářská, Přerov X-

Popovice“ 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 případné rekonstrukce, přeložení a 

odstranění stavby  k tíži pozemku p.č. 194 v k.ú. Popovice u Př., a to ve prospěch 

statutárního města Přerov a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu 

neurčitou, a to za jednorázovou úhradu stanovenou na základě platných cenových 

předpisů ve smyslu § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších novel, a to 

výnosovou metodou jako pětinásobek ročního užitku. Jednorázová úhrada bude vyčíslena 

včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem stavby 

propustku. V případě, že bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, 

bude jednorázová úhrada 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 s.p. Povodí Moravy, se sídlem Brno, 
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Dřevařská 932/11, IČ 70890013, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a 

statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 60 dnů po zaměření stavby a 

vypracování geometrického plánu, ale před kolaudací stavby, přičemž budoucí oprávněný z 

věcného břemene - služebnosti vyzve nejpozději do 30 dnů před uplynutím lhůty 60 dnů po 

zaměření stavby a vypracování geometrického plánu budoucího povinného z věcného břemene – 

služebnosti. V případě, že budoucí oprávněný nevyzve budoucího povinného k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti ve výši uvedené lhůtě, je budoucí povinný oprávněn 

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč.  Náklady s vypracováním smlouvy, 

geometrickým plánem, oceněním služebnosti, náklady za vyhotovení listin, které vyloučí možný 

nárok církve či náboženské společnosti k dotčení části pozemku podle zákona č. 428/2012 Sb., a 

náklady spojené se zápisem práva služebnosti do katastru nemovitostí hradí budoucí oprávněný.  

 

3. schválit  uzavření smlouvy o  právu provést stavbu  „SO-Př/Pop-P2-propustek na ul. 

Kovářská, Přerov X-Popovice“, a to umístění zemního kabelového vedení NN a 3 ks rozvodné 

přípojkové skříně na část pozemku p.č. 194 v k.ú. Popovice u Př.  mezi s.p. Povodí Moravy, se 

sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, jako vlastníkem pozemku a statutárním městem 

Přerov, jako stavebníkem. Smlouva je podkladem pro správní řízení a slouží jako vyjádření 

účastníka řízení s umístěním stavby 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/16/2017 

F – I 

Záměr statutárního města Přerov – převod nebo směna nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerov  pozemku  p.č. 171/1 a  částí pozemku p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 

za pozemek p.č. 169/10 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

 

V ě t š i n o u  h l a s ů  d o p o r u č i l a  R M   

 

VARIANTA III: 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodnout o záměru 

statutárního města Přerov – úplatném převodu nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerov pozemku p.č. 171/1 ostatní plocha jiná plocha, o výměře 532 m2, části pozemku p.č. 157 

orná půda, o výměře  234 m2,  části pozemku p.č. 168 orná půda o výměře 148 m2 a části 

pozemku p.č. 170 ostatní plocha o výměře 111 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov – 

úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 171/1 ostatní 

plocha jiná plocha, o výměře 532 m2, části pozemku p.č. 157 orná půda, o výměře  234 m2,  části 
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pozemku p.č. 168 orná půda o výměře 148 m2 a části pozemku p.č. 170 ostatní plocha o výměře 

111 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1   Termín: Jednání RM 06.04.2017 

Diskuse: Pozvat žadatele k osobnímu jednání a vysvětlit jim situaci ohledně prodeje těchto 

parcel. Obava města z případných problémů nového účastníka v navazujících řízeních. 

Problematika rozpočtu nákladů na budování infrastruktury mezi zbylé budoucí kupující.   

 

UZKBZS/28/3/17/2017 

G - 1 

Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – osobních 

automobilů ŠKODA Fabia a ŠKODA Superb 

 

V ě t š i n o u  h l a s ů  d o p o r u č i l a  R M  

 

1.  schválit uzavření kupní smlouvy na movitou věc – osobní automobil Škoda Fabia, inv. č. 442-

00006114,  z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti CARS B1 s.r.o., se 

sídlem Praha 3-Žižkov, Domažlická 1256/1, IČ 24799793, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 

ve výši 29.100,-Kč (včetně DPH), 

 

2.  schválit uzavření kupní smlouvy na movitou věc – osobní automobil Škoda Superb, inv. č. 

442-00010667,  z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti CARS B1 s.r.o., 

se sídlem Praha 3-Žižkov, Domažlická 1256/1, IČ 24799793, za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 129.900,-Kč (včetně DPH). 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/3     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

Diskuse: K zamyšlení – zda tato věc patří k projednání v této komisi.  

 

UZKBZS/28/3/18/2017 

H - 1 

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města 

Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám 

povinným  z předkupního práva 

 

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

  

schválit jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 

7164/24, ost. plocha o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov, R. T., jako osobě povinné  z  předkupního 

práva. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 
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Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM  27.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/19/2017 

H – 2 

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného 

osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované na 

pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků 

p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova  

4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – 

komunikace na pozemku p.č. 718/3 k.ú. Kozlovice u Přerova 

5. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – vodovodu na pozemcích p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 722/8 a 

p.č. 723/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova  

6. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – kanalizace na části pozemku p.č. 213 a p.č. 722/8 oba 

v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

 

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

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 

vybudovaného na pozemcích p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R. Š., do majetku statutárního města Přerova. Nejprve 

bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R. Š. (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému doklad 

o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného osvětlení včetně 6 ks 

sloupů, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – komunikace vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 

722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R. Š. do majetku 

statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě 

mezi panem R. Š. (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce 

předloží budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání stavby komunikace, nejpozději 

však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 

723/14  orná půda o výměře 21 m2  a p.č. 722/8 orná půda o výměře 640 m2 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova do majetku statutárního města Přerova. 
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4. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene komunikace a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 

účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této 

komunikace  k  tíži pozemku p.č. 718/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana R. Š., 

ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezplatně, 

na dobu neurčitou. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi panem R. Š. (jako budoucím 

povinným a stavebníkem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a 

budoucím vlastníkem komunikace). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby komunikace a po uzavření 

darovací smlouvy na převod komunikace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 

2. návrhu usnesení) a to do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného 

břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

budoucímu oprávněnému z věcného břemene – služebnosti, kdy budoucí povinný z věcného 

břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání dokončené stavby.  

 

5. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat vodovod a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  

strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 

nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění tohoto  vedení  k  tíži pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 722/8 a p.č. 723/14 vše v 

k.ú. Kozlovice u Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu 

neurčitou, a to za jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, s tím, 

že jednorázová úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího 

povinného ochranným pásmem stavby. V případě, že bude zřízení věcného břemene - 

služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani 

z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností Vodovody a kanalizace 

Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným), 

statutárním městem Přerov (jako budoucím povinným) a panem R. Š. (jako investorem). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena bude uzavřena po nabytí 

vlastnického práva statutárním městem Přerov k  p.č. 722/8 a p.č. 723/14 vše v k.ú. Kozlovice 

u Přerova (na základě darovací smlouvy viz bod 3. návrhu usnesení) a po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby, a to do 1 měsíce ode dne 

doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného břemene - 

služebnosti. Budoucí povinný z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího 

oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

- služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu investor doručí doklady o splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický plán 

potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku, anebo v případě, že mu investor nedoručí tyto listiny 
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do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

pro užívání dokončené stavby, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný z věcného břemene - 

služebnosti opatří tyto listiny na náklady investora. 

 

6. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  

strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 

nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění tohoto  vedení  k  tíži pozemků p.č. 213 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za 

jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, s tím, že jednorázová 

úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným 

pásmem stavby. V případě, že bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, 

bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností Vodovody a kanalizace 

Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným), 

statutárním městem Přerov (jako budoucím povinným) a panem R. Š.  (jako investorem). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po nabytí vlastnického 

práva statutárním městem Přerov k pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova (na 

základě darovací smlouvy viz bod 3. návrhu usnesení) a po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby, a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy 

budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného břemene - služebnosti. Budoucí 

povinný z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 6 měsíců ode 

dne, kdy mu investor doručí doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický plán potvrzený příslušným 

katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše 

uvedeném pozemku, anebo v případě, že mu investor nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode 

dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené 

stavby, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný z věcného břemene - služebnosti opatří tyto 

listiny na náklady investora. 

 

Odpovídá: Poláková Marcela 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0    Termín: Jednání RM 27.04.2017 

 

UZKBZS/28/3/20/2017 

H – 3 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 735 v k.ú. 

Čekyně a právo provést stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

 

 

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  R M  
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schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost 

za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kanalizace k  

tíži pozemku p.č. 735 v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví pana Ing. J. D., k id ½ a paní O. K., k id 

½.  

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno 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 zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem Ing. J. D. a paní O.K. 

(jako budoucími povinnými a spoluvlastníky pozemku) a  statutárním městem Přerovem (jako 

budoucím oprávněným a stavebníkem). 

Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti bude ujednání, 

kterým budoucí povinní a spoluvlastníci pozemku udělují právo provést  stavbu kanalizace 

v rámci stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ stavebníkovi a jím pověřeným osobám  na 

pozemku  v  p.č. 735 v k.ú. Čekyně, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 

Sb., (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před 

stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu.  

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému 

z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, 

který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru 

nemovitostí. 

 

Odpovídá: Poláková Marcela 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/ 0   Termín: Jednání RM 27.04.2017 

UZKBZS/28/3/21/2017 

H – 4 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov, služebnost ve prospěch statutárního 

města Přerova  a bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

–  části p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

 

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

 

1. schválit nájem části pozemku p.č. 684/1 ostatní plocha o výměře cca 1133 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova statutárním městem Přerov a uzavření nájemní smlouvy mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a (jako pronajímatelem) 

a statutárním městem Přerov (jako nájemcem). Účelem nájmu je provádění stavby „II/434 

Kozlovice chodníky kolem průtahu a přeložka VO v Přerově IV – Kozlovicích“. 

 

2. schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat veřejné osvětlení vybudované v rámci stavby „II/434 Kozlovice 
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chodníky kolem průtahu a přeložka VO v Přerově IV – Kozlovicích“ 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 případné rekonstrukce a odstranění tohoto veřejného osvětlení k  tíži pozemku p.č. 

684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-

Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 

však ve výši 1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání stavby „II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka VO 

v Přerově IV – Kozlovicích“, vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu 

služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti. 

Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov. 

 

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod části pozemku p.č. 

684/1 ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a do vlastnictví 

statutárního města Přerova.  

Nejprve bude uzavřena budoucí darovací smlouva mezi Olomouckým krajem se sídlem 

Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov 

(jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „II/434 Kozlovice – chodníky 

kolem průtahu a přeložka VO v Přerově IV – Kozlovicích“ a vyhotovení geometrického 

plánu. 

 

Odpovídá: Poláková Marcela 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017  

 

 

K bodu 4) Výběrové řízení 
 

UZKBZS/28/4/1/2017 

Výběrové řízení - otevírání obálek 

Záměr nájmu nebytové jednotky č. 191/2013 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 

190,191 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 

4) o celkové výměře 91,40 m2 (hlavní místnost o výměře 37,7 m2 a vedlejší místnosti o výměře 

53,7 m2) 

 

Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce. 

 

Komise jednomyslně doporučila vyhlásit výběrové řízení za stejných podmínek. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 
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UZKBZS/28/4/2/2017 

Výběrové řízení - otevírání obálek 

 Záměr nájmu nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 

2629, č.p. 2630 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov 

(Optiky 3) o celkové výměře 71,19 m2 (hlavní místnost o výměře 36,12 m2 a vedlejší místnosti o 

výměře 35,07 m2) 

 

Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce.  

 

Komise jednomyslně doporučila vyhlásit výběrové řízení za stejných podmínek. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

 

UZKBZS/28/4/3/2017 

Záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2631/103 jiný nebytový prostor v budově bytový 

dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl. a nádvoří 

v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) o celkové výměře 41,25 m2 (hlavní místnost o výměře 30,27 m2, 

vedlejší místnosti o výměře 10,98 m2 ) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2487/6 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

4125/99447 z vlastnictví 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  

úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 

2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov (Vaňkova 14) o celkové výměře 41,25 m2 (hlavní místnost o výměře 30,27 m2, vedlejší 

místnosti o výměře 10,98 m2 ) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. 

Přerov a na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4125/99447 

z vlastnictví statutárního města Přerova, a to panu Z. N. za nabídkovou cenu 443.000 Kč za 

podmínky prokázání uhrazení účastnického poplatku.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     Termín: Jednání RM 27.04.2017 

Diskuse: K nabídce nebyl přiložen doklad o úhradě účastnického poplatku. Prověřit jeho úhradu. 

V případě absence úhrady, neodpouštět poplatek.   

Doporučení zřízení odkazu na webových stránkách města k zajištění inzerce na volné nebytové 

prostory ve vlastnictví města. 

 

 

K bodu 5) Různé 

 
Bc. Jana Vilišová, DiS – dotaz na zbytný majetek města určený k odprodeji, dotaz na způsob 

zajištění prodeje Chemiku – obavy z ubytovny pro nepřizpůsobivé občany  

Upozornění na nutnost oprav silnic – především Tyršova 68 
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Ing. Miloslav Dohnal -  při VŘ posuzována nejen cena, ale také podnikatelský záměr. 

- Stav komunikací velice špatný, nedostatek financí na veškeré opravy, 

výběr jen těch nejhorších, menší průběžné opravy všech komunikací. 

Čestmír Hlavinka – upozornění na špatný stav chodníků, nutnost vysokých investicí 
 

 

 

Termíny následujících jednání komise v 1. pololetí roku 2017: 

- 26.4. 

- 24.5. 

- 21.6. 

 

 

 

………………………………        ……………………………      ……………………………… 

         Mgr. Blanka Hrubá             Ing. Miloslav Dohnal   Pavel Košutek 

   organizační prac. komise                    organizační prac. komise              předseda  komise                                                                                                                         

           

   

Rozdělovník:   členové komise 

hosté komise 

kancelář primátora 

                       Rada města Přerova 

   tajemník 

 


