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Zápis č. 1 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

ze dne 23.1.2019 

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Lubomír Svoboda 

 Mgr.BC. Jarmila Ižová  

 Martina Mazurová 

Martina Rejnohová 

 

 Ing. Michal Symerský  

 Bc. Ivan Kandráč 

David Gerža 

Ing. arch. Jam Horký 

 

   

 

 

 Hosté: 

 

   Michal Zácha 

   Ing. Miloslav Dohnal 

  

 Zdeněk Kadlec, organizační pracovník   

    

   

   

   

Program:  

 

1. Zahájení 

 

2. Majetkoprávní záležitosti 

 

3. Různé                        
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K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi pro  majetkové záležitosti Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil předseda komise 

pan Ing. Jan Slivka. Přivítal členy komise a pozvané hosty. Konstatoval, že jednání bylo včas 

a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu členů je usnášení schopné. Na úvod byly 

předány členům komise jmenovací dekrety, seznam členů komise s kontakty, byly jim 

poskytnuty potřebné informace v souvislosti s činností komise a předáno k vyplnění čestné 

prohlášení pro statutární město Přerov s termínem odevzdání do 25.1.2019 organizačnímu 

pracovníkovi komise 

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

K bodu 2) 

 

UZKMZ/1/2/1/2019 

A-1 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku 6747/2v k.ú. Přerov 

  

Komise jednohlasně doporučila Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku z vlastnictví statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 6747/2 ost. plocha o výměře 102 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/            Termín: Jednání RM 11.02.2019 

 

UZKBZS/1/2/2/2019 

A-2 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova –   části pozemku p.č. 94/4 v k.ú. Popovice u  Přerova.  

 

Komise většinově doporučila Radě města Přerova 

 

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

statutárního města Přerova - úplatném převodu části pozemku p.č. 94/4 trvalý travní 

porost o výměře  cca 200 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

2.  podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 94/4 trvalý travní porost  o výměře cca 200 

m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1                   Termín: Jednání RM 11.02.2019 

 

K tomuto bodu vystoupil Ing. arch. Jan Horký s požadavkem, aby přílohou předloh do komise v  
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případě, že bude  na pozemcích města umístěna stavba, pro kterou je pozemek požadován, byla i 

její vizualizace. 
 

 

 

 

UZKBZS/1/2/3/2019 

A-3 

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí  

pozemků  p.č. 3344/3, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise jednohlasně doporučila Radě města Přerova 
 

schválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části 

pozemků  p.č. 3344/3 ost. plocha o výměře cca 370 m2, p.č. 3345/2 ost. plocha o výměře cca 70 

m2, p.č. 3345/14 ost. plocha o výměře cca 132 m2, p.č. 3345/16 trvalý travní porost                       

o výměře cca 70 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0             Termín: Jednání RM 11.02.2019 

 

UZKBZS/1/2/4/2019 

B-1 

 

Komise jednohlasně doporučila Radě města Přerova 

 

 

1 podat návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru 

statutárního města Přerov- převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerov pozemku p.č. 5307/580 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 

90/42 Praha 2 –Nové Město  

 

2 podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města 

Přerov bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov   

pozemku p.č. 5307/580  v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 –Nové Město  

  

 

Odpovídá: Marie Doušková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0            Termín: Jednání RM 11.02.2019 

 

UZKBZS/1/2/5/2019 

C-1 

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

Přerova – nebytové jednotky jiný nebytový prostor č. 124/102 v budově bytový dům č.p. 

124, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  36 v k.ú. Přerov 

(Kratochvílova 22) 
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Komise jednohlasně doporučila Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova – prominutí výše nájemného sjednaného v nájemní 

smlouvě ze dne 21.1.2015  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

Mgr. Ivanou Cvikovou, DiS., místem podnikání Sviadnov, Svážná 431, IČ 75868881, jako 

nájemcem na nebytovou jednotku jiný nebytový prostor č. 124/102 v budově  bytový dům č.p. 

124, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) 

o celkové výměře 84,7 m2, a to za období od 1.4. do 30.6.2019. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0           Termín: Jednání RM 11.02.2019 

 

UZKBZS/1/2/6/2019 

C-2 

 

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých  věcí v majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 510/2, p.č. 4957/2, p.č. 4979 a p.č. 4996/7 v k.ú. Přerov 

Komise jednohlasně doporučila Radě města Přerova  

 

schválit záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 510/2, ostatní plocha, o 

výměře 1 m2, části pozemku p.č. 4957/2, ostatní plocha, o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 4979, 

ostatní plocha, o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 4996/7, ostatní plocha, o výměře 1 m2 vše  

v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0            Termín: Jednání RM 11.02.2019 

 

K tomuto bodu vystoupil v diskusi Ing. arch. Jan Horký a podal doplňující návrh na usnesení a to, 

aby bylo doplněno o bod 2.- vyhlásit na nájem pozemků  pro světelné reklamní a informační 

vitríny výběrové řízení. O návrhu bylo hlasováno  a nebyl přijat návrh usnesení – hlasování 

Pro/3, Proti/4, Zdržel se/1. Bylo tedy hlasováno o původním návrhu usnesení, který byl schválen  

- viz. výsledek hlasování. 

 

 

UZKBZS/1/2/7/2019 

D-1 

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

Přerova – části pozemku p.č. 5701/16 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Komise jednohlasně  doporučila Radě města Přerova 
 

schválit záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 5701/16 orná půda o 

výměře cca 6800 m2  k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0             Termín: Jednání RM 11.02.2019 
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UZKBZS/1/2/8/2019 

E-1 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 5108/5  a p.č. 5106/2 v k.ú.  Přerov  

 

 

Komise jednohlasně  

  

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Kopaniny, Za Konvičkou,   

      JD, vNN, kNN“ na pozemcích  p.č.  5108/5 ost. plocha  a p.č. 5106/2  ost. plocha v k.ú.  

      Přerov v rozsahu dle  předloženého  situačního nákresu. 

2.   schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku  p.č.  5108/5  ost. plocha      

      o  výměře 61,60 m2  a p.č. 5106/2 ost. plocha o výměře 18 m2, oba v k.ú.  Přerov.   

3.  doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného  

       břemene – služebnosti zřídit a provozovat  kabel NN, uzemnění a s tím spojeného omezení  

       povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným  

       třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a  

       údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto kabelového vedení  k tíži pozemků  

       p.č. 5108/5  ost. plocha a p.č. 5106/2 ost. plocha, oba v k.ú. Přerově, ve prospěch ČEZ  

       Distribuce a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  IČ 2472903 a po  

       uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení  

       uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

       mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím  

       povinným ze služebnosti a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly,  

       Teplická 874/8,  IČ 2472903, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze  

       služebnosti. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

UZKBZS/1/2/9/2019 

E-2 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 4394/1, p.č. 5111 a p.č. 5113, vše 

v k.ú.  Přerov  

 

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Rekonstrukce parovodu na horkovod   

      v Přerově – nábřeží Dr. E. Beneše-Kopaniny“ na pozemcích  p.č.  4394/1 ost. plocha,  

      p.č. 5111 ost. plocha  a p.č. 5113  ost. plocha, vše  v k.ú. Přerov v rozsahu dle   

      předloženého  situačního nákresu.  

2. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku  pozemcích  p.č.   

      4394/1 ost. plocha o výměře 113 m2 , p.č. 5111 ost. plocha  o výměře  5 m2 a p.č. 5113   

      ost. plocha o výměře   144 m2,   vše  v k.ú. Přerov.  

3. doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z  

      věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat   rekonstrukci stávající parní  

      soustavy centrálního zásobování teplem v Přerově na soustavu horkovodní a s tím  

      spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit  
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      oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené  

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

      odstranění tohoto horkovodu   k tíži pozemků p.č. 4394/1 ost. plocha, p.č. 5111 ost.  

      plocha  a p.č. 5113 ost. plocha , vše v k.ú.  Přerov, ve prospěch  Veolia Energie ČR,  

      a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ  45193410  a  

      po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu  

      usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o  

      zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku,  

      pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a Veolia Energie ČR,  

      a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ  45193410, jako  

      stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

UZKBZS/1/2/10/2019 

E-3 

 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 6545 v k.ú.  Přerov  

 

 

Komise jednohlasně:  

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov,  p.č.6532/7, vNN, kNN (IP-12- 

     8023332)“ na pozemku  p.č.  6545 ost. plocha v k.ú. Přerov v rozsahu dle  předloženého   

     situačního nákresu  

2.  schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku  p.č.  6545  ost. plocha    o    

     výměře 12 m2  ost. plocha v k.ú.  Přerov   

3.  doporučila   zřídit  věcné břemeno – služebnost  odpovídající  právu  oprávněného z  věcného  

     břemene – služebnosti zřídit a provozovat  zemní  kabelové vedení  a novou rozpojovací skříň   

     a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit   

     oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za  

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

     kabelového vedení  k tíži pozemku p.č. 6545  ost. plocha v k.ú. Přerov, ve prospěch ČEZ  

     Distribuce a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  IČ 2472903 a po  

     uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení  

     uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

     mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím  

     povinným ze služebnosti a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV- 

     Podmokly, Teplická 874/8,IČ 2472903, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím  

     oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

UZKBZS/1/2/11/2019 
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E-4 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č.  6051 v k.ú.  Přerov  

 

Komise jednohlasně:  

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Strojírny-vymístění SR 

        PRRV51“   na pozemku  p.č. 6051 plocha v k.ú. Přerov v rozsahu dle  předloženého   

        situačního nákresu  

2.   schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku  p.č.  6051  ost. plocha       

       o  výměře 92 m2  v k.ú.  Přerov   

3.  doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného  

       břemene – služebnosti zřídit a provozovat nový  telekomunikační rozvaděč a s tím spojeného  

       omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím  

       pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování  

       provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto telekomunikačního  

       rozvaděče  k tíži pozemků p.č. 6051  ost. plocha v k.ú. Přerov, ve prospěch Česká  

       telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 6, 130 00, IČ: 040840636 a po  

       uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení  

       uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

       mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím  

       povinným ze služebnosti a Českou telekomunikační infrastrukturou  a.s., Praha 3, Olšanská  

       6, 130 00, IČ: 040840636, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze  

       služebnosti. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

UZKBZS/1/2/12/2019 

E-5 

 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech 

v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 507/1 a p.č. 4924/1 oba v k.ú. Přerov 

 

Komise jednohlasně:  

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Město Přerov, Blahoslavova, p.č. 

507“ na pozemcích p.č. 507/1 a p.č. 4924/2 oba v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 507/1 ostatní plocha   

o výměře cca 1 m2 a části pozemku p.č. 4924/2 ostatní plocha o výměře cca  15 m2 oba v k.ú. 

Přerov.   

 

3. doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 
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507/1 a p.č. 4924/1 oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a po uplynutí 

zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít 

Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným 

ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKBZS/1/2/13/2019 

E-6 

 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém 

majetku v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1471, p.č. 1401 a p.č. 1490 

v k.ú. Dluhonice 

 

Komise jednohlasně: 

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Dluhonice, ŘSaD,Na Trávníčku, 

DTS,v IV-12-8015409“ na pozemcích  p.č. 1471 p.č 1401, p.č 1490 vše ostatní plocha      

v k.ú. Dluhonice, v rozsahu dle předloženého situačního nákresu.  

2. doporučila uzavřít  nájemní smlouvu na část  pozemků p.č. 1471  ostatní plocha              

o výměře 78 m2, p.č. 1401 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 1490 ostatní plocha           

o výměře 54 m2 vše v k.ú. Dluhonice. 

3. doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost, odpovídající v právu oprávněného              

z věcného břemene  služebnosti zřídit a provozovat  podzemní kabelové vedení VN a NN  

a rozpojovací jistící skříně v pilíři, k tíži pozemků p.č. 1471, p.č. 1401 a p.č. 1490 v k.ú. 

Dluhonice, a s tím spojené omezení povinného  spočívající  v povinnosti strpět a umožnit 

oprávněnému  a jim pověřeným třetím osobám  přístup  a příjezd na zatížené nemovitosti 

za účelem zajištění provozu a údržby  včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto 

kabelového vedení VN a NN uloženého na pozemcích v majetku statutárního města 

Přerov, ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmolky, 

Teplická 874/8, IČ. 24729035, a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní 

smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti   

a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, IČ. 

24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím  oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

 

K bodu 3) Nebyly vznešeny žádné další dotazy a připomínky. 
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Termíny jednání Komise pro majetkové záležitosti pro 1. pololetí roku 2019: 

 

- 23.01.2019 - středa 

- 13.02.2019 - středa 

- 06.03.2019- středa 

- 03.04.2019 - středa 

- 07.05.2019 - úterý 

- 29.05.2019 - středa

 

Komise zasedá vždy v 15.00 hodin v zasedací síni Rady města Přerova, nám. T.G.Masaryka 1 – 

přízemí.  

 

 

 

 

 

 

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

         Zdeněk Kadlec                                                          Ing. Jan Slivka 

   organizační pracovník komise                                                               předseda komise                                                                                                                         

           

 

  

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 


