
Zápis č. 9 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 11.9.2019  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Martina Mazurová -  omluvena - dovolená 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Eva Vránová 

Ing. arch Jan Horký – omluven – pracovním 

důvody 

 Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Martina Rejnohová 

 

Bc. Ivan Kandráč 

       

   

   

   Hosté: 

   Michal Zácha 

 Ing. Miloslav Dohnal 

 Jaroslav Macíček 
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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, 3 členové komise se na jednání 

nedostavili  a komise je tedy usnášení schopná. Komise hlasovala o programu, který byl  

schválen.  

 

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

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

 

UZKMZ/9/2/1/2019 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova –    pozemků  p.č. 894 a p.č. 887 v k.ú.  Henčlov.    

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

VARIANTA II: 

 

Podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku  p.č. 894  orná půda o výměře 5306 m2 a p.č. 887  orná půda  o 

výměře  1628 m 2  oba  v k.ú. Henčlov.  

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/9/2/2/2019 

 

A – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –    pozemku  p.č. 549   v k.ú.  Kozlovice u Přerova.   

 



Komise pro majetkové záležitosti doporučuje  Radě města Přerova 

  

VARIANTA I:  

 

1. schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č.  549 zast. 

plocha a nádvoří  o výměře 14 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova žadatelce 

 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod pozemku  p.č.  549 zast. plocha a nádvoří  o výměře 14 m2 

v k.ú. Kozlovice  u Přerova žadateli  

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/9/2/3/2019 

 

A - 3 

 

Záměr statutárního města Přerov - převod pozemku  p.č. 1144/2   v k.ú.  Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou. 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje  Radě města Přerova  

 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerov: 

 - části pozemku p.č.  1144/2 ostatní plocha neplodná o výměře cca 90  m2  v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou. 

- části pozemku p.č.  1144/2 ostatní plocha neplodná o výměře cca 300  m2  v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou. 

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/4/2019 

 

A - 4 

 

Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - pozemků v k.ú. Lověšice u Přerova a v k.ú. Bochoř. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje  Radě města Přerova  

 
schválit  záměr statutárního města Přerova - pacht části  pozemků 254/10, orná půda, o výměře 9757 

m2, p.č. 278/11, orná půda, o výměře 912 m2, p.č. 278/30, orná půda, o výměře 883 m2, 278/40, orná 

půda, o výměře 30 m2, p.č. 278/50, orná půda, o výměře 862 m2,  p.č. 322/16,  orná půda,  o výměře 



398 m2, p.č. 322/23, orná půda, o výměře 534 m2, p.č. 322/34, orná půda,  o výměře238 m2, p.č. 

330/13, orná půda, o výměře 340 m2, p.č. 330/25, orná půda,  o výměře 7959 m2, p.č. 330/36, orná 

půda, o výměře 1092 m2, p.č. 330/37, orná půda, o výměře 508 m2, p.č. 471, orná půda, o výměře 

2483 m2,  p.č. 505/3, ostatní plocha, o výměře 493 m2, p.č. 548/11, orná půda, o výměře 158 m2,  

p.č. 548/47, orná půda, o výměře 504 m2, p.č. 548/51, orná půda ,o výměře 199 m2, p.č. 548/54, orná 

půda, o výměře 597 m2, p.č.473 orná půda  o výměře258 m2, p.č. 472 orná půda o výměře  319 m2,  

p.č. 475 orná půda o výměře 6 m2, p.č. 481/1 orná půda o výměře 52 m2,  p.č. 481/2 orná půda o 

výměře 73 m2, p.č. 548/18 orná půda o výměře 3 m2, p.č. 474/2 orná půda o výmře 206 m2 vše v k.ú. 

Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 1064/8, orná půda, o výměře 567 m2, p.č. 1064/9, orná půda, o 

výměře 381 m2, p.č. 1367, orná půda, o výměře 242 m2, p.č. 1444/1, orná půda, o výměře 186 m2, 

p.č. 1444/2,  orná půda, o výměře 448 m2, p.č. 1449/1, orná půda, o výměře 236 m2, p.č. 1449/2, 

orná půda, o výměře 882 m2, p.č. 1460, orná půda, o výměře 357 m2, p.č. 1544, orná půda, o výměře 

1370 m2, p.č. 1602/1, orná půda,  o výměře 1322 m2, p.č 1622, orná půda,  o výměře 3958 m2, p.č. 

1633/1, orná půda, o výměře 268 m2, p.č. 1649/1, orná půda,  o výměře 745 m2,  p.č.  2154, orná 

půda, o výměře 4222 m2, p.č. 2176/29, orná půda, o výměře 24 m2, p.č. 2176/32,  orná půda, o 

výměře 111 m2, p.č. 2176/36, orná půda, o výměře 44 m2    p.č. 2175/2 orná půda o výměře 22 m2, 

p.č. 1633/2 orná půda  o výměře 11 m2, p.č. 1602/2 orná půda o výměře 8 m2, p.č.1348 orná půda o 

výměře  420 m2, p.č. 1477/1 orná půda o výměře 95 m2, p.č. 1449/1 orná půda o výměře 236 m2 vše 

v k.ú. Bochoř ve vlastnictví  statutárního města Přerova 

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

UZKMZ/9/2/5/2019 

 

A - 5 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova     

 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 30/53 ostatní 

plocha  o výměře celkem  cca  60 m2  v k.ú. Předmostí. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/6/2019 

 

A – 6 

 



Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku části p.č. 63 v k.ú. Žeravice        

                                                                                                                                                                               

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova     

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 63 orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/7/2019 

 

A – 7 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 208, části p.č. 209, p.č. 501 vše v k.ú. Penčice 

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části p.č. 209 v k.ú. 

Penčice za část p.č. 211 v k.ú. Penčice 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova     

 

VARIANTA II. 

 

1. schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 208 orná 

půda o výměře cca 1000 m2 a pozemku p.č. 501 ostatní plocha o výměře 41 m2 oba v k.ú. 

Penčice. 

2. schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 209 orná půda o 

výměře 650 m2 v k.ú. Penčice. 

3. schválit záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku p.č. 209 orná půda o 

výměře cca 200 m2  v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova za část pozemku 

p.č. 211 ostatní plocha o výměře cca 210 m2 v k.ú. Penčice v majetku Stavebního 

bytového družstva Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova  41, IČ: 53236. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/8/2019 

 

C - 1 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – prostoru v budově občanského vybavení č.p. 3248, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  



 

schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem prostoru – místnosti č. 102 v budově 

občanského vybavení č.p. 3248, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov o výměře 7,91 m2. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/9/2019 

 

C - 2 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – nebytové jednotky č. 240/92 v budově bytový dům č.p. 240, příslušné k 

části obce Přerov I-Město na pozemku p.č.  2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova: 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytové jednotky č. 240/92 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 240, příslušné k části obce Přerov I-Přerov na 

pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) o celkové výměře 41,45 m2 a vyhlášení 

výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  

jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova s 

tím, že doporučila nestanovovat vyhlašovací cenu a účastnický poplatek. 

 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/10/2019 

 

C – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 

1) 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova: 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - nájem prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  

v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 68,91 m2 a vyhlášení výběrového řízení na 

nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 

zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  jedenkrát v tisku 



Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova s tím, že doporučila 

nestanovovat vyhlašovací cenu a účastnický poplatek. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/11/2019 

 

C – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova –    části pozemku  p.č. 91/1 ost. plocha v k.ú. Lýsky.     

 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit  záměr statutárního města Přerova: 

 

1. nájem části pozemku  p.č. 91/1 ostatní plocha  o výměře 20 m 2  v k.ú. Lýsky – 

žadateli J. K.   

 

2. nájem části pozemku  p.č. 91/1 ostatní plocha  o výměře 20 m 2  v k.ú. Lýsky – 

žadateli – manželé M. 

 

 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/9/2/12/2019 

 

C – 5 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 6704/11 v k.ú. Přerov.  

 

Návrh na usnesení:  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 6704/11 ost. plocha  o 

výměře 133 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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



 

UZKMZ/9/2/13/2019 

 

C – 6 

 

Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního 

pozemků p.č.1040/5 a p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova    

  
schválit záměr statutárního města Přerova  pacht části pozemku p.č. 1040/5 orná půda o výměře 

10207 m2 a části pozemku p.č. 1040/7 orná půda o výměře  37236 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/14/2019 

 

C – 7 

 

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem pozemků p.č. 635, p.č.726, p.č. 746, 

p.č. 819 a p.č. 820 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova  

 

Komise pro majetkové záležitosti    

 

doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě 

uzavřené dne 4.6.2007 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a S. J. 

podnikatelem, se sídlem Přerov-Kozlovice,  jako nájemcem.  Dodatkem bude upraven 

předmět nájmu a výše nájemného z důvodu převodu části pozemku p.č. 746 označené 

v geometrickém plánu č. 696-71/2018 ze dne 25.6.2018 jako díl „d“ o výměře 3353 m2 a část 

pozemku p.č. 819 označená v geometrickém plánu č. 696-71/2018 ze dne 25.6.2018 jako díl 

„a“ o výměře 2853 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města do 

majetku pana S. J. 

 

 

Odpovídá:  Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/15/2019 

 

D – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci z majetku statutárního 

města Přerova –    části pozemku  p.č.  241/2 v k.ú. Předmostí .    

 

 

Komise pro majetkové záležitosti  doporučuje Radě města Přerova 



  

schválit  záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku  p.č.  241/2 zahrada o 

výměře 64 m2 v k.ú. Předmostí.   

 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/9/2/16/2019 

 

E – 1 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Město Přerov, U Tenisu, kNN,  

číslo stavby IZ-12-8001786“ na pozemku p.č. 2680/1, ostatní plocha v k.ú. Přerov, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2680/1, ostatní 

plocha o výměře 145 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. 2680/1 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/6, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 

 

 

 

 



UZKMZ/9/2/17/2019 

 

E – 2 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 4968/9, p.č. 4972 a  

p. č. 4980 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „REKO MS Přerov – Jaselská + 2“ na     

    pozemku p.č. 4968/9, ostatní plocha, p.č. 4972, ostatní plocha a p.č. 4980, ostatní plocha,  

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4968/9, ostatní  

     plocha o výměře 2 m2, p.č. 4972, ostatní plocha o výměře 258 m2 a p.č. 4980, ostatní  

     plocha o výměře 180 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  

     provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynovodního vedení a  

     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/6, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/9/2/18/2019 

 

E – 3 

 

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

pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit nájem části pozemku p.č. 6849/13 vodní plocha o 

výměře 17,46 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov za účelem umístění stavby „Oprava 

lávky ev. č. PŘ-L/S-04, Přerov“, zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti strpět na zatíženém pozemku stavbu a s tím 

spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  umožnit oprávněnému a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc za účelem provádění 

údržby a oprav uvedené stavby k tíži pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov v majetku České 



republiky s právem hospodařit Povodí Moravy s.p., se sídlem, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 

00 Brno, IČ: 70890013 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření Nájemní 

smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy s.p., se 

sídlem, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013, jako pronajímatelem či 

budoucím povinným a statutárním městem Přerov, jako nájemcem či budoucím oprávněným. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/9/2/19/2019 

 

E – 4 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích  p.č. 322/23 a  p.č. 548/54, v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích zařízení distribuční 

soustavy a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy, k tíži 

pozemků p.č. 322/23 a p.č. 548/54, v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch společnosti 

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

24729035 v rozsahu dle geometrického plánu č. 449-182/2016 a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS Ostrava, a.s. se sídlem 

Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, jako oprávněným z věcného břemene - 

služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu 

neurčitou, dle geometrického plánu č. 449-182/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 20.000,- 

Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí 

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

zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

 

 

 

 



UZKMZ/9/2/20/2019 

 

E – 5 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích  p.č. 1145/41, 1315, 1316, 1317, 1347, 1352, 1346  

v k.ú. Dluhonice a p.č. 543 v k. ú. Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích zařízení distribuční 

soustavy a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy, k tíži 

pozemků p.č. 1145/41, 1315, 1316, 1317, 1347, 1352, 1346 v k.ú. Dluhonice a p.č. 543  

v k. ú. Předmostí, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rozsahu dle geometrických plánů 

č. 366-76/2016, č. 384-1074/2016 a č. 1194-1074/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS 

Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, jako oprávněným 

z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude 

uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrických plánů č. 366-76/2016, č. 384-1074/2016 a  

č. 1194-1074/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 80.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná 

sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrických plánů a uhradí 

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

zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/9/2/21/2019 

 

E – 6 

 

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

Přerova - pozemku  p.č. 1649/1, v k.ú. Bochoř. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 



doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku inženýrskou síť – 

komunikačního vedení a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

umístěním, provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním inženýrské sítě – 

komunikačního vedení k tíži pozemku p.č. 1649/1 v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové 

Město, PSČ 110 00, IČ 70994234 v rozsahu dle geometrického plánu č. 463-162/2016 a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti, Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČ 70994234, jako oprávněným 

z věcného břemene - služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 

organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako 

investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena  

na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 463-162/2016, za jednorázovou úplatu  

ve výši 10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku 

a uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/9/2/22/2019 

 

E – 7 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby energomostu souvisejícího se stavbou 

s názvem „HALA ČMŽO – KOLOVKA“ na pozemku p.č. 6050/1, ostatní plocha v k.ú. 

Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

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

břemene – služebnosti umístit stavbu energomostu na pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Českomoravská 

železniční opravna, spol. s r. o., se sídlem Kojetínská 358/71, 751 52 Přerov, IČ 62304666 

a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným  

ze služebnosti, a společností Českomoravská železniční opravna, spol. s r. o., se sídlem 

Kojetínská 358/71, 751 52 Přerov, IČ 62304666, jako stavebníkem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 



 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/9/2/23/2019 

 

E – 8 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 2645/1, 2511/1, oba v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby  části NTL plynovodu PE dn160 ID  

     1473046, ID 1473051 a NTL plynovodu PE dn 110, ID1473052, číslo stavby 8800094079  

      na pozemcích p.č. 2645/1 ostatní plocha, p.č. 2511/1 ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov, v  

      rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2.  schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2645/1, ostatní  

      plocha o výměře 302 m2 , části pozemku p.č. 2511/1 o výměře  280 m2, oba v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynovod NTL 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 plynovodu NTL k tíži 

pozemků p.č. 2645/1 a p.č. 2511/1, oba  v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 

01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupena na základě plné moci GridService, s.r.o., se 

sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 5602 00 Brno, IČ 27935311 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 Klišská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupena na základě plné moci 

GridService, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 5602 00 Brno, IČ 27935311, 

jako budoucím oprávněným a Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 

602 00 Brno investorem  a  nájemcem. 

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

 

 

 

 

 



UZKMZ/9/2/24/2019 

 

E – 9 

 

Zrušení služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - tíži 

pozemku p.č. 4957/2 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti     

 

doporučuje schválit zrušení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu zřídit a 

provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek 

v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a 

plynovodních přípojek zřízeného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze 

dne 15.2.2019 k tíži pozemku p.č. 4957/2 v k.ú. Přerov v rozsahu dle geometrického plánu č. 

6377-78026/2016 ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ 27295567.  Věcné břemeno bude zrušeno bezplatně. 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/9/2/25/2019 

 

E – 10 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/3 a p.č. 5307/17  

v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním vodovodní přípojky v rámci stavby „Stavební  

      úpravy a změna užívání objektu – bytový dům“ na pozemku p.č. 5307/3, ostatní plocha a  

      pozemku p. č. 5307/17, ostatní plocha v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené  

      dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5307/3, ostatní  

     plocha o výměře 10 m2 a části pozemku p. č. 5307/17, ostatní plocha o výměře 4 m2  

     v k.ú. Přerov.   

 

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

     břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku a s tím spojené omezení  

     osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky  

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

     opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění  

     vodovodní přípojky k tíži pozemků p.č. 5307/3 a 5307/17 v k.ú. Přerov v majetku  

     statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ZAZASTAV, s.r.o., se sídlem  

     Polní 85, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 06532331a 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 ZAZASTAV, s.r.o., se sídlem Polní 85, Přerov I-Město, 750 02  

     Přerov, IČ: 06532331, jako stavebníkem, nájemcem a investorem. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/9/2/26/2019 

 

I – 1 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

1. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro 

nájem 64,45 m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5745/8,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích 

předmětů), s paní I. G., t  za nájemné ve výši 103 Kč/m2/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 46,93 m2, ploše pro 

nájem 38,80 m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5734/17,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích 

předmětů), s paní R. P., t za nájemné ve výši 98 Kč/m2/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

  

3. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 54,01 m2, ploše pro 

nájem 54,01 m2, v domě č. p. 119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 21,v k. ú. Přerov, Kratochvílova č.o. 14 (vč. zařizovacích 

předmětů), s paní S. M., t za nájemné ve výši 70 

Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

  

4. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 77,43 m2, ploše pro 

nájem 76,39 m2, v domě č. p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 282/1,v k. ú. Přerov, Žerotínovo náměstí č.o. 44 (vč. zařizovacích 

předmětů), s paní D. M., t  za nájemné ve výši 51 Kč/m2/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 



bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

5. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 41,03 m2, ploše pro 

nájem 37,43 m2, v domě č. p. 2089, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 4010,v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 30 (vč. zařizovacích předmětů), 

s paní B. K., t a nájemné ve výši 55 Kč/m2/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na 

dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

6. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro 

nájem 54,42 m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 4672/3,v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), 

s manželi K., tr  za nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, 

na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 
 

7. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,63 m2, ploše pro 

nájem 54,49 m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), 

s panem R. Š., za nájemné ve výši 110 Kč/m2/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na 

dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

8. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 40,20 m2, ploše pro 

nájem 38,09 m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), 

s panem Mgr. M. R.,  za nájemné ve výši 90 Kč/m2/měsíc (nájem 

bez zařizovacích pře praveno o nájemné za zařizovací předměty, 

na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

 

Odpovídá: Jaroslav Macíček 

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 

 

 

 

V Přerově dne 13.9.2019 


