
Zápis č. 10 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 2.10.2019  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Eva Vránová -  omluvena 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Martina Rejnohová 

Martina Mazurová 

Bc. Ivan Kandráč 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

 

Ing. arch. Jan Horký  

         

   

   

   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 7 členů komise, 2 členové komise se na jednání 

nedostavili  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/10/2/1/2019 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1435 a pozemku p.č. 1436 v k.ú. Žeravice. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

VARIANTA II 

 

1. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1435,  

zahrada o výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova  

do vlastnictví pana D. Ž., r

 

2. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1436, 

zastavěná plocha nádvoří o výměře 13 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního 

města Přerova do vlastnictví pana D. Ž., bytem 

 

 

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1435, zahrada o výměře 50 m2,  

v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana L. K., bytem  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

UZKMZ/10/2/2/2019 

 



A – 2 

 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 258 v k.ú. Penčice – uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova  

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit – uzavření dodatku č. 1  kupní smlouvy 

ze dne 7.9.2017 uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím) a paní J. P., 

(jako kupujícím). Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se 

prodlužuje termín ve kterém kupující vybuduje na své náklady nové připojení pozemku p.č. 

258/1 v k.ú. Penčice ke komunikaci dle předložené dokumentace na stavbu "Sjezd na 

pozemky p.č. 148/1 a p.č. 258" a to do 31.8.2019. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/10/2/3/2019 

 

A – 3 

 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov – uzavření 

dodatku smlouvy 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova  

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit – uzavření dodatku č. 1 smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě ze dne 6.6.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako 

budoucím kupujícím) a společností MJM agro a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 19, IČ: 

6642331 (jako budoucím prodávajícím). Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se 

mění text čl. III, odst. 4 tak, že nově zní takto:  

„Budoucí prodávající se zavazuje převést předmět koupě do vlastnictví budoucího kupujícího 

bez jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy. 

Budoucí prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní právo, další zástavní 

právo mimo zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby dle § 1240 a 

násl. občanského zákona ani věcné břemeno s výjimkou věcných břemen - služebností 

zřízených v souvislosti se stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

 

 

UZKMZ/10/2/4/2019 

 



A – 4 

 

Právo provést stavbu a záměr nájmu pozemků  p.č. 1784, p.č. 4672/1, p.č. 5114, p.č. 

5111, p.č. 5113 a p.č. 4394/1 vše v k.ú. Přerov 

Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod částí pozemků p.č. 1784 a p.č. 

5114 oba v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti   

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Most ev.č. 04724-2, Přerov“ na 

pozemcích p.č. 1784, p.č. 4672/1, p.č. 5114, p.č. 5111, p.č. 5113 a p.č. 4394/1 vše v k.ú. 

Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1784 ostatní 

plocha o výměře cca 75 m2, části p.č. 4672/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, části pozemku 

p.č. 5111 ostatní plocha o výměře cca 32  m2, části p.č. 5114 ostatní plocha o výměře  88 

m2, části p.č. 5113 ostatní plocha o  výměře 26 m2 a části p.č. 4394/1 ostatní plocha o 

výměře 199 m2 všechny v k.ú. Přerov. 

 

3. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - převod  části 

pozemku p.č. 1784 ostatní plocha o výměře cca 3 m2, části p.č. 5114 ostatní plocha o 

výměře cca 2 m2, části pozemku p.č. 5111 ostatní plocha o výměře 2 m2, části p.č. 4394/1 

ostatní plocha o výměře 1 m2 všechny v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/10/2/5/2019 

 

B – 1 

 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – pozemků 

p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2,  783/10, 273/10, 271/22 vše v k.ú. Čekyně  

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova  

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod 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 do 

majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

UZKMZ/10/2/6/2019 

 

 



C – 1 

 

Právo provést stavbu a nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby dobíjecí stanice OLIFE Energy AC22 na      

     pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předloženého snímku.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemků p.č. 1019/1 ost.  

     plocha,  ost. komunikace o výměře 26 m2   v  k.ú. Přerov. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/10/2/7/2019 

 

C – 2 

 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 4306/33 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4306/33 ost. plocha, 

sportoviště a rekreační plocha o výměře 895 m2   v  k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/10/2/8/2019 

 

E – 1 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova – pozemcích p.č. 5290/222 a p.č. 5290/223, oba v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova 

 

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. 5290/222 a p.č. 5290/223 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. 6813-825/2017 za jednorázovou úhradu ve výši 3.642,- Kč, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

 

Odpovídá: Mgr. Bc. Dagmar Šneidrová 

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

 

 

UZKMZ/10/2/9/2019 

 

E – 2 

 

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

Přerova - pozemku  p.č. 1173, v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

Komise po projednání 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku zemní kabelové vedení NN 

a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění zemního kabelového vedení NN, k tíži pozemku  

p.č. 1173 v k.ú. Újezdec u Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 

Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 v rozsahu dle geometrického plánu č. 696-13/2019 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, Teplická 8,  

IČ: 28628250, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti. Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu  

č. 696-13/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 2.426,- 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/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 

 

 

 



UZKMZ/10/2/10/2019 

 

E – 3 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 403/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Kozlovice, p.č. 402, vNN, kNN,  

číslo stavby IP-12-8024433“ na pozemku p.č. 403/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Žeravice, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 403/1, ostatní 

plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 35 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.   

 

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. 

403/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 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/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/10/2/11/2019 

 

E – 4 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 40/1, p.č. 40/3, p.č. 4926/4  

a p.č. 29 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Město Přerov, Palackého, kVN“ 

číslo stavby IZ-12-8001611“ na pozemku p.č. 40/1, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 

40/3, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 4926/4, ostatní plocha a pozemku p.č. 29, 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 40/1, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 33,5 m2, nájem části pozemku p.č. 40/3, zastavěná plocha a 



nádvoří o výměře 12,5 m2, nájem části pozemku p.č. 4926/4, ostatní plocha o výměře 1 m2 a 

nájem části pozemku p.č. 29, ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN a 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 VN a NN k 

tíži pozemků p.č. 40/1, p.č. 40/3, p.č. 4926/4 a p.č. 29, vše 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 

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/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/10/2/12/2019 

 

E – 5 

 

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 30 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov za účelem umístění stavby „Oprava 

mostu PŘ-L/S-03, ul. Riedlova, 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/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 

 



UZKMZ/10/2/13/2019 

 

H – 1 

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

města Přerova k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova prominutím povinností 

(dluhu) povinným z předkupního práva. 

 

Komise po projednání 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. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 854 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, 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/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/10/2/14/2019 

 

H – 2 

 

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

města Přerova k pozemku p.č. 3805/7, p.č. 3805/8 a p.č. 3805/9 v k.ú. Přerov prominutím 

povinností (dluhu) povinným z předkupního práva. 

 

Komise po projednání 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. 3805/7, ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 434 m2, pozemku p.č. 3805/8, ostatní plocha, silnice o výměře 96 m2 a 

pozemku p.č. 3805/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov, 

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/7, 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 

 

 


