
Zápis č. 11 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 13.11.2019  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Martina Rejnohová 

Martina Mazurová 

Bc. Ivan Kandráč 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Eva Vránová 

 

 Ing. arch. Jan Horký        

   

   

   Hosté: 

   Ing. Miloslav Dohnal 

 Michal Zácha 
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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 9 členů komise a komise je tedy usnášení schopná. 

Komise hlasovala o programu, který byl  schválen.  

Výsledek hlasování: Pro/ 9, Proti/0, Zdržel se/0   

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/11/2/1/2019 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova  

 

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

statutárního města Přerov: 

 

1. části pozemku p.č.  1309/1, trvalý travní porost  o výměře cca 140 m2 v k.ú. Žeravice,  

2. části pozemku p.č. 1309/1, trvalý travní porost  o výměře cca 60 m2 v k.ú. Žeravice.  

 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/2/2019 

 

A – 2 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

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



 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova  podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2  ost. plocha o výměře cca 

60 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/3/2019 

 

A – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 236/4 v k.ú. Henčlov 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova     

 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 236/4 orná půda  o 

výměře 120 m2  v k.ú. Henčlov z majetku statutárního města Přerova 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/4/2019 

 

B – 1 

 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

396 v k.ú. Újezdec u Přerova 

VARIANTA II 

podat  návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovité věci - 

pozemku p.č. 396  ostatní plocha o výměře  552 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova,  z vlastnictví 

ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 

Přerov za cenu 553 000,- Kč. 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 



 

UZKMZ/11/2/5/2019 

 

C – 1 

 

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

části pozemku p.č. 5021 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním parkovacího stání zbudovaného v rámci stavby 

s názvem „ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM – RODINNÝ DŮM Vsadsko č.p. 

1908/18, Přerov I-Město v k.ú. Přerov [734713] na pozemku parc. č. 2383“  na pozemku 

p.č. 5021, ostatní plocha v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5021, ostatní 

plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov.   

 

 

Odpovídá: Šárka Šinjdlerová DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/6/2019 

 

C – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem garážového stání č. 6 v polyfunkčním 

bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem garážového stání č. 6 v  o výměře 12,50 

m2, situovaného v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a). 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 

 

 

 

 

 



UZKMZ/11/2/7/2019 

 

C – 3 

 

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 3160 příslušné 

k části obce Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/2 v k.ú. Přerov, části budovy 

č.p. 3161 příslušné k části obce Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. 

Přerov, části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov a výpůjčka pozemku p.č. 4808/2 a části 

pozemku p.č. 4808/1 oba v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova: 

 

VARIANTA II 

1. nesouhlasit s přenecháním budovy č.p. 3160 příslušné k části obce Přerov I - Město 

stojící na pozemku p.č. 4808/2 v k.ú. Přerov, části budovy č.p. 3161 příslušné k části 

obce Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov a části pozemku 

p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov do podnájmu paní Ing. V. B., bytem Přerov,  kdy nájemcem 

je J. B.,  Přerov dle nájemní smlouvy ze dne 21.4.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

1.3.2013 a dodatku č. 2 ze dne 13.8.2014. 

 

2. schválit podání výpovědi nájmu budovy č.p. 3160 příslušné k části obce Přerov I - 

Město stojící na pozemku p.č. 4808/2 v k.ú. Přerov, části budovy č.p. 3161 příslušné 

k části obce Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov a části 

pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov založeného nájemní smlouvou ze dne 21.4.2010, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2013 a dodatku č. 2 ze dne 13.8.2014, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a J. B., Přerov, jako nájemcem, na 

dobu určitou do 31.3.2023 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

3. schválit podání výpovědi výpůjčky pozemku p.č. 4808/2  zast.pl. a nádvoří a části 

pozemku p.č. 4808/1 zast. pl. a nádvoří oba  v k.ú. Přerov založené smlouvou o 

výpůjčce ze dne 21.4.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2013 uzavřené mezi 

statutární městem Přerov, jako půjčitelem a J. B., Přerov, jako vypůjčitelem na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 

  

  

 

 

 



UZKMZ/11/2/8/2019 

 

C – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – prostoru v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce 

Přerov VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem prostoru – místnosti č. 7 v budově 

občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce Přerov VII-Čekyně, která je součástí 

pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně o výměře 11,77 m2. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/9/2019 

 

D – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka části pozemku p.č. 2638/1 a pozemku p.č. 

2638/3 v k.ú. Přerov a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce.  

 

 

Návrh na usnesení:  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova   

 

1. schválit  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 27.11.2009 uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a  Areálem pohody a sportu o.p.s.,  

se sídlem 750 02 Přerov, Komenského 1405/36, jako vypůjčitelem.   Dodatkem se   

sníží výměra  pozemku p.č. 2638/1 ovocný sad, z původních cca 4 000 m2 na novou 

výměru, a to na cca 1700 m2v k.ú. Přerov a vyjme se z předmětu výpůjčky pozemek 

p.č. 2683/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2. 

V ostatních ujednáních se smlouva o výpůjčce nemění.  

 

2. schválit záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 2638/1 

ovocný sad o výměře cca 2 300 m2 a pozemku p.č. 2638/3 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 18 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 

 

 

 



 

UZKMZ/11/2/10/2019 

 

E – 1 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 198 v k.ú. Penčičky. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Penčice, VaK Přerov, p.č. 191/1, 

vNN, číslo stavby IP-12-8020644“ na pozemku p.č. 198, trvalý travní porost,  

v k.ú. Penčičky, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 198, trvalý travní 

porost o celkové výměře 12 m2 v k.ú. Penčičky.   

 

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 skříně k tíži pozemku p.č. 198 v k.ú. Penčičky 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/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/11/2019 

 

E – 2 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4 v k.ú. Henčlov. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby kanalizační přípojky v rámci stavby 

s názvem „Přerov VIII-Henčlov, ul. Sokolů, p.č. 164, novostavba RD jako investiční 



výstavba“ na pozemku p.č. 4, ostatní plocha v k.ú. Henčlov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4, ostatní plocha o 

výměře 6 m2 v k.ú. Henčlov.   

 

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

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

povinného, spočívající v povinnosti strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na 

zatíženou nemovitou věc za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

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

přípojky k tíži pozemku p.č. 4 v k.ú. Henčlov v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti GRN, s.r.o., se sídlem Sokolů 43/8, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 

Přerov, IČ: 26881276 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 GRN, s.r.o., se sídlem 

Sokolů 43/8, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov, IČ: 26881276, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/12/2019 

 

E – 3 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 13 a p.č. 220  

v k.ú. Penčice. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „STL plynovod PE dn 63, číslo stavby 

8800084173, PREL A“ na pozemku p.č. 13, trvalý travní porost a pozemku p.č. 220, ostatní 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 13, trvalý travní 

porost o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 220, ostatní plocha o výměře 121 m2, vše v k.ú. 

Penčice.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynovodní 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 plynovodního vedení k tíži pozemku p.č. 



13 a p.č. 220 v k.ú. Penčice 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, Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, 

IČ: 60609460, jako stavebníkem, nájemcem a investorem a společností GasNet, s.r.o., se 

sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/13/2019 

 

E – 4 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5196/26 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Kabelíkova, Město Přerov,  

p.č. 5196/26, kNN, číslo stavby IZ-12-80017694“ na pozemku p.č. 5196/26, ostatní plocha, 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5196/26, ostatní 

plocha o celkové výměře 70 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. 

5196/26 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. 

 

Z diskuze vyplynul požadavek dodatečně ověřit, zda vedením není dotčen kořenový 

systém stromů. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 



 

 

UZKMZ/11/2/14/2019 

 

E – 5 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 2655/2 a p.č. 5073/1 v k.ú. 

Přerov. 

 

Předloha byla na základě doporučení člena komise Ing. arch. Jana Horkého z jednání 

stažena. Není vhodné pro budoucí využití pozemku ( např. parkovací stání, popř. jiné 

stavby) aby vedení bylo uloženo podélně uprostřed pozemku p.č. 2655/2. Požádat 

projektanta o zdůvodnění vedení trasy. Návrh komise, aby trasa byla vedena pokud 

možno po hranici pozemku vedle tenisových kurtů. Opětovně předložit k projednání na 

příští komisi. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/15/2019 

 

E – 6 

 

Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2680/21, ostatní 

plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti umístit stavbu opěrných zídek na pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu 

č.p. 869 v Přerově, ul. U Tenisu 869/5, se sídlem U Tenisu 869/5, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 26798786 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu 

dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a 

budoucím povinným ze služebnosti a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 869 

v Přerově, ul. U Tenisu 869/5, se sídlem U Tenisu 869/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

26798786, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0, Nehlasoval/1       

 

 



 

 

 

UZKMZ/11/2/16/2019 

 

E – 7 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje Radě města Přerova zrušit své usnesení č. 647/19/7/2019, kterým schválila 

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 358 zahrada o výměře 

cca 75 m2 a části pozemku p.č. 241/4 zahrada o výměře cca 55 m2 oba v k.ú. Předmostí 

z majetku statutárního města Přerova. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN, NN a 

trafostanice DTS 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, VN a trafostanice DTS k tíži pozemků p.č. 358 a p.č. 

241/4 oba v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a uzavřít Smlouvu 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: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/11/2/17/2019 

 

F – 1 

Smlouva o budoucí směnné smlouvě  - uzavření dodatku smlouvy   

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova   

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

budoucí směnné smlouvě  dne 31.1.2018  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím  prvním  směňujícím  a T. K., bytem  J. N., bytem  

, jako budoucím  druhým směňujícím. 

Dodatkem č.1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění text čl. IV, odst. 5 tak, že nově zní 

takto: 



Smluvní strany se zavazují nezatěžovat předmětné nemovité věci omezeními vlastnického 

práva, a to zejména zástavními právy, předkupními právy a věcnými břemeny s vyjímkou 

věcných břemen – služebnosti zřízených v souvislosti  s vybudováním cyklostezky na ulici 

Palackého.  

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/2       

 

 

UZKMZ/11/2/18/2019 

 

F – 2 

Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 5289/2 (vlastník StMPr) za část pozemku p.č. 

5290/97 (vlastník Dřevočal s.r.o.) , oba  v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova: 

 

VARIANTA I:  

 

Schválit záměr statutárního města Přerova – směnu  části pozemku p.č. 5290/97 ost. plocha, 

označený dle geometrického plánu jako pozemek p.č. 5290/246 o výměře 76 m2 za část 

pozemku 5289/2  ost. plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/11/2/19/2019 

 

I - 1 

 

Předmět výběrového řízení: 

Záměr nájmu 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, bývalá 

prodejna textilu) o celkové výměře 68,91 m2 (hlavní místnost o výměře 38,42 m2, vedlejší 

místnosti o výměře 30,49 m2) 

 

Termín vyhlášení:                                   10.10.2019 

 

Vyhlašovací cena:                                   se nestanovuje 

 

Prohlídka (na místě samém):                  25.10.2019 v 11:00 h         

 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek:    12.11.2019 do 11:00 h 

 



Vzhledem k tomu, že do tohoto výběrového řízení nebyla doručena žádná nabídka, 

doporučuje komise Radě města Přerova vyhlásit toto výběrové řízení opakovaně bez 

účastnického poplatku a vyhlašovací ceny. 

 

Varianta  

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/11/2/20/2019 

 

I - 2 

 

Předmět výběrového řízení: 

Záměr nájmu nebytové jednotky č. 191/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 

190, 191,  příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov 

(Kozlovská 4 – bývalá prodejna papírnictví) o celkové výměře 91,40 m2 (hlavní místnost o 

výměře 37,7 m2 a vedlejší místnosti o výměře 53,7 m2.) 

 

Termín vyhlášení:                                10.10.2019 

 

Vyhlašovací cena:                                dle vnitřního předpisu č. 12/2017 

- 1.500,-Kč/m2/rok u hlavních místností, 1.200,-Kč/m2/rok  u vedlejších místností (bez DPH)   

 

Účastnický poplatek:                           2.420,-Kč (včetně DPH)  

Jeho úhrada může být provedena v pokladně Magistrátu města Přerova - Bratrská 34, nám.   

T. G. M. 16 nebo bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerov, č. 19-

1884482379/0800, var. symbol  5305003, či poštovní poukázkou nejpozději do konce lhůty 

podání přihlášek do výběrového řízení. (Pro potřebu vyhotovení příjmového daňového 

dokladu proveďte, prosím, úhradu v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Přerova).  

Tento poplatek je nevratný.  

 

Prohlídka (na místě samém):                29.10.2019 v 10:00 h         

 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek:  12.11.2019 do 11:00 h 

 

 

Vzhledem k tomu, že do tohoto výběrového řízení nebyla doručena žádná nabídka, 

doporučuje komise Radě města Přerova  vyhlásit toto výběrové řízení opakovaně bez 

účastnického poplatku a vyhlašovací ceny. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 

 

 

 

 



UZKMZ/11/2/21/2019 

 

I - 3 

 

Předmět výběrového řízení: 

Záměr nájmu nebytové jednotky č. 240/92 jiný nebytový prostor 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) o celkové výměře 41,45 m2 (hlavní místnost o výměře 20,29 m2 a vedlejší 

místnost o výměře 21,16 m2). 

 

Termín vyhlášení:                                   10.10.2019 

 

Vyhlašovací cena:                                   se nestanovuje 

 

Prohlídka (na místě samém):                  31.10.2019 v 10:00 h         

 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek:    12.11.2019 do 11:00 h 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že do tohoto výběrového řízení nebyla doručena žádná nabídka, 

doporučuje komise Radě města Přerova  vyhlásit toto výběrové řízení opakovaně bez 

účastnického poplatku a vyhlašovací ceny. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

K bodu 3) Různé 

 

V tomto bodě byl předložen plán zasedání komise pro majetkové záležitosti na rok 2020, 

který vychází z již schválených termínů zasedání rady a Zastupitelstva města Přerova na rok 

2020. 

 

 

Termíny zasedání komise pro majetkové záležitosti v roce 2020 

 

I. pololetí                                   II. pololetí 

15. ledna                                    22. července 

19. února                                    26. srpna 

25. března                                  16. září 

22. dubna                                     7. října 

27. května                                    4. listopadu 

24. června                                    2. prosince 

 

 

Zasedání se budou konat vždy ve středu v 15.00 hodin v zasedací místnosti  Rady města 

Přerova, náměstí T. G. Masaryka 1. 

 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       



 

 

 

 

 

 

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

    

     

         Zdeněk Kadlec                                                             Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                           předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 

 


