
Zápis č. 13 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 15.1.2020  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Eva Vránová  

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Martina Rejnohová 

Bc. Ivan Kandráč 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Martina Mazurová Eva Vránová 

 

 Ing. arch. Jan Horký        

   

   

   Hosté: 

 

   Ing. Miloslav Dohnal 

  

    

 

 

 

 

 

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 v 15.00 hodin 

předseda komise pan Ing. Jan Slivka. Přivítal členy komise a pozvané hosty. Konstatoval, 

že jednání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů komise a komise 

je tedy usnášení schopná. Komise hlasovala o programu, který byl schválen.  

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

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

 

UZKMZ/13/2/1/2020 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod pozemků p.č. 998 orná půda o  

výměře cca 64 m2  a pozemku p.č. 1001 orná půda o výměře 29 m2 oba v  k.ú. Žeravice. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 

 

UZKMZ/13/2/2/2020 

 

A – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 151 v k.ú. Žeravice  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části pozemku p.č. 151 ostatní 

plocha o výměře cca 50 m2  v  k.ú. Žeravice. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

 

Po tomto bodu jednání se dostavil na jednání komise Ing. Lubomír Svoboda 

 



UZKMZ/13/2/3/2020 

 

A – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 79/1 a část pozemku p.č. 80  v k.ú.   

Kozlovice u Přerova.   

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje  Radě města Přerova 

 

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

- úplatný převod z majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 79/1 zahrada o výměře 

247 m2 a části pozemku p.č. 80 trvalý travní porost o výměře   cca  520 m2  v  k.ú. Kozlovice 

u Přerova.    

 

2. doporučuje odboru správy majetku a komunálních služeb jednat s žadatelem o možnosti 

pachtu části pozemku p.č. 80 a části pozemku p.č. 79/1 po upřesnění rozsahu záboru tohoto 

pozemku pro umístění inženýrské sítě – kabelu NN. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/13/2/4/2020 

 

C – 1 

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

Přerova –  části pozemku  p.č. 265  v k.ú.   Předmostí.   

 

Komise pro majetkové záležitosti 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části  pozemku  p.č. 265  zahrada o 

výměře 314 m2  v  k.ú. Předmostí.     

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/13/2/5/2020 

 

C – 2 

 

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – prostoru sloužícího 

podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

 

VARIANTA I 



schválit uzavření dohody o poskytnutí slevy z nájemného mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a společností MIPEM Service s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Kosmákova 306/58, IČ 25817108 na základě nájemní smlouvy ze dne 1.7.2015, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018  na prostor sloužící podnikání v budově  bytový dům č.p. 122, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 

(Kratochvílova 20) o celkové výměře 23,55 m2 na základě ustanovení § 2210 odst. 2 a 3 

zákona č. 89/2012 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  ve výši 50 % měsíčního 

nájemného za období od 1.10.2019 do 30.11.2019, což činí celkem částku 3.006,-Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/13/2/6/2020 

 

C – 3 

 

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – prostoru sloužícího 

podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

 

VARIANTA I 

schválit uzavření dohody o poskytnutí slevy z nájemného mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a M. P, místem podnikání na základě nájemní smlouvy ze dne 

28.8.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.5.2016  na prostor sloužící podnikání v budově  

bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 

v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 56,16 m2 na základě ustanovení § 2210 

odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  ve výši 50 % 

měsíčního nájemného za období od 1.10.2019 do 30.11.2019, což činí celkem částku 7.187,-

Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/13/2/7/2020 

 

D – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka  nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova –  části pozemku  p.č. 6577/2  v k.ú. Přerov.   

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku  části  pozemku  p.č. 6577/2 ost. 

plocha o výměře 60 m2  v  k.ú. Přerov.      

 



Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

UZKMZ/13/2/8/2020 

 

E – 1 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5116/2 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Máchova, p.č. 4641/2, smyčka 

kNN, číslo stavby IV-12-8017938“ na pozemku p.č. 5116/2, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5116/2, ostatní 

plocha o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Přerov.   

 

3. 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 zatíženou nemovitou 

věc, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění 

kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 5116/2 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: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

UZKMZ/13/2/9/2020 

 

E – 2 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1019/1, 1019/27, 1032/2, 

1032/10, 5035/1 a p.č. 5036/2 v k.ú. Přerov. 

 



Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „REKO MS Přerov – Kramářova + 1, č. 

stavby 7700102232“ na pozemku p.č. 1019/1, ostatní plocha, p.č. 1019/27, ostatní plocha, p.č. 

1032/2, ostatní plocha, p.č. 1032/10, ostatní plocha,  p.č. 5035/1, ostatní plocha a p.č. 5036/2, 

ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1019/1, ostatní 

plocha o výměře 43 m2, části pozemku p.č. 1019/27, ostatní plocha o výměře 297 m2, části 

pozemku p.č. 1032/2, ostatní plocha o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 1032/10, ostatní 

plocha o výměře 29 m2, části pozemku p.č. 5035/1, ostatní plocha o výměře 43 m2 a části 

pozemku p.č. 5036/2, ostatní plocha o výměře 93 m2, vše v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynovodní vedení a přípojky 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 plynovodního vedení a přípojek 

k tíži pozemku p.č. 1019/1, p.č. 1019/27, p.č. 1032/2, p.č. 1032/10, p.č. 5035/1 a p.č. 5036/2 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, 

s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567 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 GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 

27295567, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

UZKMZ/13/2/10/2020 

 

E – 3 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6531/1, p.č. 6653, p.č. 6656, 

p.č. 6667/1 a p.č. 6669 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov – Předmostí, p.č. 6654/4, NNk, 

číslo stavby IV-12-8016757“ na pozemku p.č. 6531/1, ostatní plocha, pozemku p.č. 6653, 

ostatní plocha, pozemku p.č. 6656, ostatní plocha, pozemku p.č. 6667/1, trvalý travní porost a 

pozemku p.č. 6669, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6531/1, ostatní 

plocha o výměře 101 m2, části pozemku p.č. 6653, ostatní plocha o výměře 53 m2,  části 



pozemku p.č. 6656, ostatní plocha o výměře 71 m2, části pozemku p.č. 6667/1, trvalý travní 

porost o výměře 6 m2 a části pozemku p.č. 6669, ostatní plocha o výměře 204 m2, vše v k.ú. 

Přerov.   

 

3. 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 nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 

6531/1, p.č. 6653, p.č. 6656, p.č. 6667/1 a p.č. 6669 v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

IČ: 24729035 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: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/13/2/11/2020 

 

F – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 744 a 

p.č. 743 za části pozemků p.č. 758 a p.č. 760 vše v k.ú. Žeravice 
 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova  

 

schválit záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku p.č. 744 trvalý travní 

porost o výměře cca 30 m2 a části pozemku p.č. 743 vodní plocha o výměře cca 45 m2 oba v 

k.ú. Žeravice ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 758 ostatní 

plocha  o výměře cca 20 m2 a část pozemku p.č. 760  trvalý travní porost o výměře cca 5 m2 

oba v k.ú. Žeravice ve společném jmění manželů J. a M. M., s doplatkem rozdílu cen 

pozemků. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/13/2/12/2020 

 

G– 1 

 

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  Přerova do vlastnictví 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 



Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova 

 

schválit uzavření darovací smlouvy na movité věci – 24 ks vývěsních skříněk, inventární 

číslo 442-00001059 až 442-00001072, 442-00004348, 442-00004349, 442-00014320 až 442-

00014327 v celkové účetní hodnotě 209.952,80 Kč  mezi  statutárním městem Přerov, jako 

dárcem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem 

Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/13/2/13/2020 

 

H– 1 

 

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

města Přerova k pozemku p.č. 211 v k.ú. Penčice prominutím povinností (dluhu) 

povinným z předkupního práva. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 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. 211, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

722 m2 v k.ú. Penčice, Stavebnímu bytovému družstvu Přerov, Kratochvílova 128/41, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/13/2/14/2020 

 

H– 2 

 

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

města Přerova k pozemku p.č. 509/16, p.č. 509/17 a p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí 

prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 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. 509/16, ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 1007 m2 v k.ú. Předmostí, k pozemku p.č. 509/17, ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 1034 m2 a k pozemku p.č. 509/18, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 629 

m2 v k.ú. Předmostí, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro 



zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/13/2/15/2020 

 

H– 3 

 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova: 

 

schválit uzavření dodatku č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 

45180512 ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010,  č. 

3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze 

dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze 

dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 

ze dne 22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017, č. 17 ze dne 23.5.2018 a č. 18 ze dne 29.8.2018, 

kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá   

modernizace scénického osvětlení Městského domu v Přerově,  inv. č. 404-00000067 v 

pořizovací hodnotě 1.896.725,25 Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

K bodu 3) Různé 

 

V rámci tohoto bodu podal členům komise informace o převodu nemovitosti nám. T.G. 

Masaryka 16  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

    

     

         Zdeněk Kadlec                                                             Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                           předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 

 


