
Zápis č. 3 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

ze dne 6.3.2019 

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Ing. Michal Symerský 

 Mgr.Bc. Jarmila Ižová  

 Martina Mazurová 

Martina Rejnohová 

Bc. Ivan Kandráč 

Ing. Lubomír Svoboda 

 

 Ing. David Gerža  

 Ing. arch. Jan Horký  

   

 

 

 Hosté: 

 

   Michal Zácha 

   Ing. Miloslav Dohnal 

 Jaroslav Macíček 

  

 Zdeněk Kadlec, organizační pracovník   

    

   

   

   

Program:  

 

1. Zahájení 

 

2. Školení k osobním údajům 

 

3. Majetkoprávní záležitosti 

 

4. Různé                        



 

 

 

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. 

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

K bodu 2) 

 

Školení k osobním údajům provedla Ing. Renata Lounová z Útvaru tajemníka Magistrátu 

města Přerova. 

 

K bodu 3) 

 

UZKMZ/3/3/1/2019 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova –   pozemku  p.č.  5307/219 a p.č. 5307/550 oba v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučila Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 5307/219 ost. plocha o výměře 3 m2 a pozemku 

p.č. 5307/550 o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/3/3/2/2019 

 

A – 2 

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

Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. Přerov 

Komise po projednání doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova 

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

statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5613 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 340 m2 v k.ú. Přerov. 



 

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

 

UZKMZ/3/3/3/2019 

 

A – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

 

Komise pro projednávání záměrů doporučuje Radě města Přerova   

 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada 

o výměře cca 60 m2  v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

Před bodem č.  B – 1  se z  jednání omluvil a odešel  Ing. arch. Jan Horký 

 

 

UZKMZ/3/3/4/2019 

 

B – 1 

 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod / nájem jednotky č. 555/2 

(jiný nebytový prostor) v 1. NP budovy č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné 

k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na společných 

částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na pozemcích 

p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 953 m2 v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2 

 

Komise po projednání doporučila Radě města Přerova   

VARIANTU I 

1.  podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, 

která se nachází v 1. NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 

16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 

na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na 

pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha 

– manipulační plocha) o výměře 953 m2 v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2, do 

vlastnictví statutárního města Přerova.  



 

2. neschválit záměr statutárního města Přerova - nájem jednotky č. 555/2 (jiný nebytový 

prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. NP budovy – stavby pro 

administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 

spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na společných částech budovy č.p. 555 

a spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 

m2 v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2.  

 

Odpovídá: Mgr. Pavel Stoklasa 

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

 

 

UZKMZ/3/3/5/2019 

 

C – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 10 v k.ú. Čekyně      

                                                                                                                                                                                                                                        
Komise po projednání  

 

schválila záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 10 o výměře cca 122 

m2 v k.ú. Čekyně. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/3/3/6/2019 

 

C – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – změna předmětu pachtu - vyjmutí částí pozemků 

p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11 vše v k.ú. Čekyně z předmětu pachtovní smlouvy 

a uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy 

 
Komise po projednání  

 

schválila záměr statutárního města Přerova  – uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy 

uzavřené dne 20.8.2014 mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatel) a ZD Kokory, 

se sídlem Kokory č.p. 381,  jehož předmětem je zúžení předmětu pachtu o části pozemků p.č. 

1222/9 o výměře cca 900 m2, p.č. 1222/10 o výměře cca 2070 m2 a p.č. 1222/11 o výměře cca 

800 m2 vše v k.ú. Čekyně s účinností od 15.4.2019. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 



 

 

UZKMZ/3/3/7/2019 

 

C – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerov - pozemků  v k.ú. Henčlov, Dluhonice a Troubky u Přerova. 

 

Komise po projednání  

 

schválila záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova  pozemků  p.č. 655/3, orná půda, o výměře 4041 m2, p.č. 659, orná půda, o 

výměře 1056 m2, p.č. 670, orná půda, o výměře 10021 m2, 679, orná půda o výměře 81 m2 , 

p.č. 681, orná půda, o výměře 219 m2, p.č. 682, orná půda, o výměře 1800 m2, p.č. 683, orná 

půda, o výměře 7118 m2, p.č. 693, orná půda, o výměře 675 m2, p.č. 697, orná půda, o 

výměře 3295 m2, p.č. 718, orná půda, o výměře 1295 m2, p.č.720, orná půda, o výměře 

10229 m2, p.č. 723, orná půda, o výměře 2060 m2, p.č. 764, orná půda, o výměře 139 m2, 

p.č. 795, orná půda, o výměře 2537 m2, p.č. 808, orná půda, o výměře 2118 m2, p.č. 813, 

orná půda, o výměře1317 m2, p.č. 818, orná půda, o výměře 885 m2, p.č. 825, orná půda, o 

výměře 327 m2, p.č. 826, orná půda, o výměře 819 m2, p.č.845, orná půda, o výměře 1608 

m2, p.č. 846, orná půda, o výměře 1568 m2, p.č. 891 orná půda, o výměře  2763 m2,p.č. 899, 

orná půda, o výměře 4041 m2, p.č. 919, orná půda, o výměře 1034 m2, p.č. 920, orná půda, o 

výměře 1461 m2, p.č. 932, orná půda, o výměře 2599 m2, p.č. 935, orná půda, o výměře 

6351 m2, p.č. 956, orná půda, o výměře  1397 m2, p.č. 978 orná půda, o výměře 1186 m2, 

p.č.1028, orná půda, o výměře 997 m2, p.č. 1045, orná půda, o výměře 514 m2, p.č. 1062, 

orná půda, o výměře 1503 m2, p.č.1075, orná půda, o výměře 3406 m2, p.č. 1078, orná půda, 

o výměře 23572 m2, p.č.1107, orná půda, o výměře 4253 m2, p.č. 1157, orná půda, o výměře 

7045 m2, p.č. 1187, orná půda, o výměře 448 m2, p.č. 1188, orná půda, o výměře 1445 m2, a 

dále  pozemku p.č. 898, zastavěná plocha o výměře 816 m2  a části pozemku p.č. 890/1 

ostatní plocha, o výměře  358 m2, p.č. 896/1 ostatní plocha, o výměře  4480 m2  vše v  k.ú. 

Henčlov,  pozemku p.č. 908/2 orná půda, o výměře 61431 m2, p.č. 1099, orná půda, o 

výměře  1659 m2, p.č. 1100, orná půda, o výměře  1841 m2 vše v k.ú.  Dluhonice,  pozemku 

p.č. 5103 orná  půda, o výměře 2470 m2, p.č. 5104, orná půda, o výměře 6289 m2, p.č. 5106, 

orná půda, o výměře 5332 m2 vše v k.ú. Troubky nad Bečvou s účinností od 1.4. 2019.  

 

Odpovídá: Marie Doušková 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1       

 

 

UZKMZ/3/3/8/2019 

 

E – 1 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1331 v k.ú. Henčlov. 



 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Henčlov, p.č. 506/1, kNN, číslo 

stavby IV-12-8016411“ na pozemku p.č. 1331, ostatní plocha v k.ú. Henčlov, v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

 

2. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1331, ostatní 

plocha o výměře 115 m2 v k.ú. Henčlov.   

 

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 zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži 

pozemku p.č. 1331 v k.ú. Henčlov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 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,  

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis 

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

 

 

UZKMZ/3/3/9/2019 

 

E – 2 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 5079, p.č. 5080 a  

p.č. 2487/38, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání  

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „IO 02 Přerov, Slaměníkova – oprava 

kanalizace“ na pozemcích p.č. 5079 a p.č. 5080 a  stavby „IO 03 Přerov, Optiky – oprava 

kanalizace“ na pozemku p.č. 2487/38, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5079, ostatní plocha 

a p.č. 5080, ostatní plocha o výměře 181 m2 a části pozemku p.č. 2487/38, ostatní plocha o 

výměře 68 m2, vše v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat síť kanalizace a s tím spojeného omezení 

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



třetím osobám přístup a příjezd na zatíženým nemovitostem, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění sítě kanalizace k tíži pozemků p.č. 5079, 

p.č. 5080 a p.č. 2487/38, všechny v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve 

prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - 

Město, 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 Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis 

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

 

 

UZKMZ/3/3/10/2019 

 

E – 3 

 

Zřízení věcného břemene - služebnost na nemovité věci v majetku  statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 602/1  v k.ú.  Újezdec u Přerova.   

Návrh na usnesení:  

Komise  po projednání: 

 

nedoporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti -  přístup a příjezd ke garáži a odpadní jímce  a s tím spojeného 

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

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost k tíži pozemku  p.č.  

602/1   ost. plocha v Újezdec u Přerova   ve vlastnictví statutárního města Přerova jako 

povinným z věcného břemene-služebnosti  a  manželů Z. a S. M., bytem Přerov, jako 

oprávněnými z věcného břemene-služebnosti.      

 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

 

UZKMZ/3/3/11/2019 

 

E – 4 

 

Zřízení věcného břemene - služebnost na nemovité věci v majetku  statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 5307/5  v k.ú.  Přerov.   

 

Komise po projednání  



 

doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat  nové horkovodní potrubí a s tím spojeného 

omezení povinného, 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  horkovodního potrubí   k 

tíži pozemku  p.č.  5307/5  ost. plocha v k.ú.  Přerov  ve vlastnictví statutárního města Přerova 

ve  prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem 751 17 Přerov, Blahoslavova 1499/7.   

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou v rozsahu dle geometrického plánu č. 6872-

186/2018 za jednorázovou úhradu ve výši 730,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

 

UZKMZ/3/3/12/2019 

 

F – 1 

 

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 5701/17 v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 

5156/41 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání doporučila Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova směnu pozemku p.č. 5701/17 orná půda o výměře 

2207 m2 v k.ú. Přerov v majetku pana J. Š., bytem Přerov-Újezdec, za pozemek p.č. 5156/41 

orná půda o výměře 4079 m2 v k.ú. Přerov s doplatkem rozdílu cenu pozemků. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

UZKMZ/3/3/13/2019 

 

G – 1 

 

Převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města  Přerova  

 

Komise po projednání doporučila Radě města Přerova: 

 

1. schválit uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a 

spolkem Astronomický klub Přerov „v likvidaci“, se sídlem P.O.BOX 97, 750 02 Přerov, 

obdarovaným, za předpokladu finančního krytí. Předmětem daru bude poskytnutí finanční 

částky 16.310,-Kč včetně DPH na ukončení činnosti spolku. 

      

2. schválit bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy č. 1. z vlastnictví spolku 

Astronomický klub Přerov „v likvidaci“, se sídlem P.O.BOX 97, 750 02 Přerov, do vlastnictví 



Statutárního města Přerov a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Statutárním 

městem Přerov jako budoucím obdarovaným a spolkem Astronomický klub Přerov „v 

likvidaci“ jako budoucím dárcem. Darovací smlouva bude uzavřena na základě výzvy 

budoucího dárce doručené budoucímu obdarovanému do 30 dnů od nabytí právní moci 

usnesení soudu, kterým bude schválena konečná zpráva o průběhu likvidace spolku 

Astronomický klub Přerov „v likvidaci“ a použití likvidačního zůstatku.  

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/3/3/14/2019 

 

H – 1 

 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  k bytu  č. 2, Jižní čtvrť IV/14 

 

 

Komise po projednání se v této věci neusnesla 

 

 

 

Odpovídá: Jaroslav Macíček 

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/0, Zdržel se/3       

 

 

 

K bodu 4)  
Nebyly vzneseny žádné další dotazy a připomínky. 

 

 

 

 

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

         Zdeněk Kadlec                                                          Ing. Jan Slivka 

   organizační pracovník komise                                                               předseda  komise                                                                                                                         

           

 

  

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 


