
Zápis č. 8 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 7.8.2019  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Ing. Michal Symerský 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová Bc. Ivan Kandráč - omluven nemoc 

 Martina Mazurová 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Ing. arch. Jan Horký 

 

Martina Rejhonová -  omluvena dovolená 

 

       

   

   

   Hosté: 

    

 Ing. Miloslav Dohnal 
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Zdeněk Kadlec, organizační pracovník   



 

Program:  

 

1. Zahájení 

 

2. Majetkoprávní záležitosti 

 

3. 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, je přítomno 6 členů komise a komise je usnášení schopná.  

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

 

UZKMZ/8/2/1/2019 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova     

 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 482/1 trvalý 

travní porost o výměře cca 30 m2  a pozemku p.č. 736/2 zahrada o výměře 57 m2 vše v k.ú. 

Penčičky. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/8/2/2/2019 

 

A – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova     

 

 

 



VARIANTA II.  

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova 

- úplatný převod částí pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha  o výměře celkem cca 180 m2       

v k.ú. Penčičky. 

2. schválit záměr statutárního města Přerova - nájem částí pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha  

o výměře celkem cca 180 m2  v k.ú. Penčičky. 

3. doporučuje Radě města Přerova uložit příslušnému odboru zpracování studie návsi 

v Penčicích  

 

 

Člen komise Ing. arch. Jan Horký sdělil, že v minulosti měla být zpracována studie návsi 

v Penčicích, ale nebyla provedena. Navrhl rozšíření usnesení o bod 3,  tj. aby Rada 

města Přerova uložila příslušnému odboru zpracovat studii návsi v Penčicích a následně 

popř. prodat pozemek žadateli.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/8/2/3/2019 

 

A - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova     

 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 1195/3 

zahrada o výměře cca 680 m2  v k.ú. Žeravice. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti0/, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/8/2/4/2019 

 

A - 4 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti   

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 5466/138 

orná půda o výměře celkem  cca 800 m2 v k.ú. Přerov. 

 



2. doporučuje Radě města Přerova uložit odboru správy majetku zahájit úkony s cílem 

realizovat směnu pozemku/ů v majetku statutárního města Přerova za pozemek  p.č. 

5466/179 orná půda o výměře celkem  6281 m2 v k.ú. Přerov v majetku Státního 

pozemkového úřadu. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

UZKMZ/8/2/5/2019 

 

A - 5 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –    pozemku  p.č. 863   v k.ú.  Újezdec u Přerova.   

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

  

schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č.  863 zahrada  o 

výměře 517 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/8/2/6/2019 

 

A – 6 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/283 a části pozemku p.č. 5307/3, 

v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova   

 

neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5307/283,  

ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 5307/3, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

 

UZKMZ/8/2/7/2019 

 

C – 1 

 

Záměr statutárního města Přerov - nájem  pozemku  p.č. 2639/14   v k.ú. Přerov 



 

Komise pro majetkové záležitosti 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem pozemku p.č. 2639/14 ostatní  plocha, 

jiná plocha,  o výměře 159 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti0, Zdržel se0       

 

UZKMZ/8/2/8/2019 

 

C - 2 

 

Komise pro majetkové záležitosti     

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření dohody o skončení nájmu pozemků 

p.č. 1369 zahrada o výměře 107 m2, p.č. 1370 zastavěná plocha a nádvoří 24 m2 a p.č. 

1371  ostatní plocha 365 m2 vše v k.ú. Žeravice dle nájemní smlouvy uzavřené dne 

11.4.2007, mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní A. K., jako 

nájemcem. Nájem bude ukončen ke dni 30.9.2019. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemků p.č. 1369 zahrada o výměře 

107 m2 m2 a p.č. 1371  ostatní plocha 365 m2 vše v k.ú. Žeravice. 

 

3. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 1370 zastavěná plocha a nádvoří 24 m2 v k.ú. Žeravice z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/8/2/9/2019 

 

C - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 1019/14, p.č. 1019/13, jehož součástí je budova 

občanského vybavení č.p. 3248, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - nájem pozemků p.č. 1019/14 ost. pl, ost. 

komunikace o výměře 11.345 m2, p.č. 1019/13 zast. pl.  a nádvoří o výměře 516 m2, jehož 

součástí je budova občanského vybavení č.p. 3248, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše 

v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov a movité věci dle přílohy.  

 

Člen komise Ing. arch. Jan Horký doporučil, aby v ujednání smlouvy bylo řešeno 

umožnění vjezdu náhradní autobusové dopravy jinými dopravci při výluce železniční 



dopravy – zdarma či za poplatek. Dále ve smlouvě řešit blokaci vjezdu cizím 

dopravcům. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 

UZKMZ/8/2/10/2019 

 

C – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerov – prostor  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí  pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostor v budově  bydlení č.p. 904, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  v k.ú. Přerov (U 

Bečvy 1) o celkové výměře 250 m2 . 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/8/2/11/2019 

 

 

D – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 216/9 a pozemku p.č. st. 540 oba v k.ú. Předmostí 

 

Komise po majetkové záležitosti   

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 216/9 ostatní 

plocha o výměře cca 10400 m2  a pozemku p.č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

447 m2 oba v k.ú. Předmostí. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/8/2/12/2019 

 

D – 2 



Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov (Strojař) 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova:  

 

schválit záměr statutárního města Přerova - výpůjčku prostor v budově občanské 

vybavenosti č.p. 336, vyjma prostoru o celkové výměře 114,76 m2 v 1.NP  (prostor 

situovaný v přízemí budovy pod terasou), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 3820 zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov (Strojař). 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/8/2/13/2019 

 

E – 1 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 

pozemku p.č. 6868/1 a p.č. 6865/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. a pozemku 

p.č. 3391/1, p.č 3396 a p.č. 6852/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Precheza a.s. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a 

provozovat stavbu „Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově  

ul. Dluhonská“ a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  

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

na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a oprav této stavby v rozsahu dle geometrického plánu č. 6922-

50a/2019, a to ve prospěch Statutárního města Přerova, se sídlem Bratrská 34, 750 02 

Přerov  IČ 00301825 k  tíži pozemku  p.č. 6868/1 a 6865/1 v k.ú. Přerov. Věcné 

břemeno – služebnost bude zřízena tak, že bude uzavřena smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako oprávněným ze 

služebnosti a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, jako povinným ze 

služebnosti. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 111.456,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH. 

 
 

2. doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a 

provozovat stavbu „Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově  

ul. Dluhonská“ a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  

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

na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 



rekonstrukce a oprav této stavby v rozsahu dle geometrického plánu č.  6922-

50b/2019, a to ve prospěch Statutárního města Přerova, se sídlem Bratrská 34, 750 02 

Přerov  IČ 00301825 k  tíži pozemku p.č. 3391/1, 3396 a 6852/1 v k.ú. Přerov. Věcné 

břemeno – služebnost bude zřízena tak, že bude uzavřena smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako oprávněným ze 

služebnosti a společností PRECHEZA a.s., se sídlem nábř. Dr. Edvarda Beneše 

1170/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 26872307, jako povinným ze služebnosti. 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

ve výši 229.387,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

  

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

UZKMZ/8/2/14/2019 

 

E – 2 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova – pozemcích p.č. 205/1, p.č. 4929/1 oba v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti   

 

doporučuje 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. 205/1 a p.č. 4929/1 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 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako povinným ze 

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

jako oprávněným ze služebnosti. 

Věcné břemeno – služebnost bude uzavřena na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 6917-134/2019 za jednorázovou úhradu ve výši 3.125,- Kč, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/8/2/15/2019 

 

 

E – 3 

 



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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 208 v k.ú. Penčice. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Penčice, VaK Přerov, p.č. 208, 

kNN,  číslo stavby IV-12-8013805“ na pozemku p.č. 208, orná půda v k.ú. Penčice, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 208, orná půda  

o výměře 45 m2 v k.ú. Penčice.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a přípojkovou skříň 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 a přípojkové kabelové skříně k tíži pozemku p.č. 208 v k.ú. Penčice 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: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/8/2/16/2019 

 

E – 4 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 232 a pozemku p.č. 60 

v k.ú. Žeravice. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním telekomunikačních kabelů v rámci stavby s názvem  

    „VPIC_PR_Žeravice_Pod Lesem_SO 401“ na pozemku p.č. 232, ostatní plocha a pozemku  

    p.č. 60, ostatní plocha, oba v  k.ú. Žeravice, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 232, ostatní plocha  

   

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

     břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové telekomunikační vedení a s tím  

     spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému  



     a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem  

     zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového  

     telekomunikačního vedení k tíži pozemku p.č. 232 a pozemku p.č. 60 v k.ú. Žeravice v  

     majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

     infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063 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 Česká telekomunikační infrastruktura  

     a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063, jako stavebníkem,  

     nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/8/2/17/2019 

 

E – 5 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1142, p.č. 1143, p.č. 1144 a 

p.č. 1159, vše v k.ú. Čekyně. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Čekyně, VaK Přerov, p.č. 1144,  

     vNN, kNN,  číslo stavby IV-12-8013823“ na pozemku p.č. 1142, ostatní plocha, pozemku  

     p.č. 1143, ostatní plocha, pozemku p.č. 1144, orná půda a pozemku p.č. 1159, ostatní  

     plocha, vše v k.ú. Penčice, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1142, části  

      pozemku p. č. 1143, části pozemku 1144 a části pozemku 1159 o celkové výměře 240 m2  

      v k.ú. Čekyně.   

 

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

     břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN, přípojkové skříně a  

     rozpojovací skříně, a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti   

     trpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené  

     nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a  

     odstranění kabelového vedení NN, přípojkové kabelové skříně a rozpojovací skříně, k tíži  

     pozemku p.č. 1142, p.č. 1143, p.č. 1144 a p.č. 1159, vše v k.ú. Čekyně, 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 pozemků, 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: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/8/2/18/2019 

 

F – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 60/4 a 

p.č. 60/12 za část pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova 
Komise pro majetkové záležitosti  doporučuje Radě města Přerova  

 

1. schválit záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku p.č. 60/4 ostatní plocha 

o výměře cca 150 m2 a části pozemku p.č. 60/12 vodní plocha o výměře cca 40 m2 oba v 

k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 

43/2  zastavěná plocha a nádvoří  o výměře cca 90 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve 

vlastnictví pana Ing. M. H.o, s doplatkem rozdílu cen pozemků. 

 

2. podat návrhu Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova – směnu části pozemku p.č. 60/4 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 a části 

pozemku p.č. 60/12 vodní plocha o výměře cca 180 oba v k.ú. Popovice u Přerova ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 43/2  zastavěná plocha a 

nádvoří  o výměře cca 90 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví pana Ing. M. H., 

s doplatkem rozdílu cen pozemků. 

 

 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/8/2/19/2019 

 

 

F – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – částí pozemku p.č. 200/6 

a p.č. 200/7 oba v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za 

pozemky p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova  

                                                                                                                                                              
Komise pro majetkové záležitosti  doporučuje Radě města Přerova  

 

schválit záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku p.č. 200/6 orná půda o 

výměře cca 430 m2 v k.ú. Vinary u Přerova, části pozemku p.č. 200/7 orná půda o výměře cca  

150 m2 v k.ú. Vinary u  Přerova a části pozemku p.č. 760/1 o výměře cca 790 m2 v k.ú. 

Čekyně ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 249/2 zahrada o výměře 

135 m2 a pozemku p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve 

vlastnictví Mgr. L. Ch., bez doplatku rozdílu cen pozemků. 

 



 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

UZKMZ/8/2/20/2019 

 

F – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí  

Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

1. schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. st. 803/7 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 a p.č. 222/26 ostatní plocha o výměře 416 m2 

oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého 

kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a 

2. schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemku p.č. 4951/1 

ostatní plocha o výměře 6780 m2 v k.ú. Přerov z majetku Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 40a do majetku statutárního města Přerova 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/8/2/21/2019 

 

F – 4 

 

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

vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 

274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, 

p.č. 476, p.č. 278  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně 

2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – 

k tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 273/11, p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 

783/10, p.č. 271/1, p.č. 274/3,  p.č. 478/3 a  p.č. 273/3  vše v k.ú. Čekyně  

3. Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na pozemcích p.č. 

271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení pozemku p.č. 622 vše  k.ú. Čekyně 

4. Směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2,  783/10, 

273/10, 271/22 vše v k.ú. Čekyně a pozemku p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov za část 

pozemku p.č. 477 v k.ú. Čekyně 

 

 

 

 

 

Komise po majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova  

 



1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod kabelového 

vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích p.č. 475, p.č. 

624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, p.č. 271/8, 

p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 476, p.č. 278  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně 

ze spoluvlastnictví Ing. Z. M., D. M., a Z. R., do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

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

břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 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. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 

273/11, p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 783/9 a p.č. 783/10  vše v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví 

manželů Ing. Z.M., D. M. k id ½ a Z. R. k id ½ , tíži pozemku p.č. 271/1 v k.ú. Čekyně ve 

společném jmění manželů L. a M. B., tíži pozemků p.č. 274/3 a p.č. 478/3 v k.ú. Čekyně v 

podílovém spoluvlastnictví Ing. Z. M. k id ½ a D. M.,  k id ½  a k tíži pozemku  p.č. 273/3 v k.ú. 

Čekyně ve spoluvlastnictví manželů Ing. Z. M. a D. M.,  k id ½ a Ing. Z. M., k id ½ ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou. 

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

budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi spoluvlastníky pozemků p.č. 271/8, p.č. 

271/22, p.č. 273/11, p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 783/10, p.č. 271/1, p.č. 274/3, p.č. 

478/3, p.č. 273/3  vše v k.ú. Čekyně, jako budoucími povinnými z věcného břemene a statutárním 

městem Přerov,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode dne, 

kdy statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické právo ke 

stavbě inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně  sloupů a současně ode dne, 

kdy budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu oprávněnému geometrický plán 

s vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma, potvrzený příslušným 

katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene.  

Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu 

a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru 

nemovitostí. 

 

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod komunikace 

vybudované na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 vše v k.ú. Čekyně a 

zhodnocení spočívající v úpravě komunikace ul. Nad Úvozem vybudované na části 

pozemku p.č. 622/2 v k.ú. Čekyně, ze spoluvlastnictví Ing. Z.M., 6, D. M.  a Z. R., do 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

4. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr bezúplatného převodu částí 

pozemků pod komunikací vybudované na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 

783/10, p.č. 622/2 vše v k.ú. Čekyně, vše ze  spoluvlastnictví manželů Ing. Z. M., D. M.    

k  id. ½  každého z výše uvedených pozemků a z vlastnictví Z. R. k  id. ½  každého z výše 

uvedených pozemků,  do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

 
 

5. VARIANTA I.  
podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova 

- směnu nemovitých věcí – pozemků p.č. 783/1 trvalý travní porost  o výměře 854 m2, p.č. 

783/9  trvalý travní porost o výměře 521 m2, p.č. 273/4 ostatní plocha o výměře 49 m2, 



p.č. 271/8 trvalý travní porost o výměře 566 m2, pozemku p.č. 622/2 ostatní plocha o 

výměře 74  m2, p.č. 783/10 ostatní plocha o výměře 829 m2, p.č. 273/10 ostatní plocha o 

výměře 196 m2 a p.č. 271/22 ostatní plocha o výměře 863 m2 vše v k.ú. Čekyně ve 

spoluvlastnictví manželů Ing. Z.M. a D. M., k id ½ a Z. R.  k id ½ a pozemku p.č. 4672/13 

ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Ing. Z. M., za pozemek p.č. 477 

v k.ú. Čekyně o výměře 5682 m2 v majetku statutárního města Přerova.  

 

 

VARIANTA II. 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova 

- směnu nemovitých věcí – pozemků p.č. 783/1 trvalý travní porost  o výměře 854 m2, p.č. 

783/9  trvalý travní porost o výměře 521 m2, p.č. 273/4 ostatní plocha o výměře 49 m2, 

p.č. 271/8 trvalý travní porost o výměře 566 m2, pozemku p.č. 622/2 ostatní plocha o 

výměře 74  m2, p.č. 783/10 ostatní plocha o výměře 829 m2, p.č. 273/10 ostatní plocha o 

výměře 196 m2 a p.č. 271/22 ostatní plocha o výměře 863 m2 vše v k.ú. Čekyně ve 

spoluvlastnictví manželů Ing. Z.M. a D. M. k id ½ a Z. R. k id ½ a pozemku p.č. 4672/13 

ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Ing. Z. M., za část pozemku 

p.č. 477 v k.ú. Čekyně o výměře cca 5617 m2 v majetku statutárního města Přerova.  

 

Člen komise Ing. arch. Jan Horký podal protinávrh na změnu usnesení s tím, že  návrh 

usnesení bude rozšířen o další usnesení o bezúplatném převod pozemků pod komunikací 

– viz. návrh usnesení bod 4. Stávající bod 4 bude přečíslován na bod 5  se změnou 

usnesení, že komise doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr směny nemovitých věcí u obou variant a respektovat tak 

požadavek Místního výboru v Čekyni, který v žádném případě nesouhlasí se směnou 

pozemků pod komunikací za pozemek p.č. 477 a dále nesouhlasí ani s případným 

prodejem tohoto pozemku žadatelům, protože předpokládá využití tohoto pozemku pro 

potřeby místní – viz. návrh usnesení  Protinávrh byl přijat . 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

K bodu 3) Různé 

 

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

    

     

         Zdeněk Kadlec                                                             Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                           předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 


