
Zápis č. 12 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 11.12.2019  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Martina Mazurová 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Martina Rejnohová 

Bc. Ivan Kandráč 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Eva Vránová 

 

 Ing. arch. Jan Horký        

   

   

   Hosté: 

 Michal Zácha 

   Ing. Miloslav Dohnal 

 Ing. Petra Hirschová 

    

 

 

 

 

 

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 8 členů komise a komise je tedy usnášení schopná. 

Komise hlasovala o programu, který byl schválen.  

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

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/12/2/1/2019 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –    části  pozemku  p.č. 287  v k.ú.   Újezdec u Přerova.   

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

   

VARIANTA II: 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit  záměr  statutárního města Přerova  - úplatný  převod z majetku 

statutárního města Přerova –    části pozemku  p.č. 287 ost. plocha o výměře 77 m2  

v  k.ú.   Újezdec u Přerova.   

2. neschvaluje záměr nájmu statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 287 

ost. plocha o výměře 77 m2  v  k.ú.   Újezdec u Přerova.   

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/12/2/2/2019 

 

A – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –    pozemku  p.č. 4929/2  v k.ú.   Přerov.   

 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr  úplatného převodu z majetku statutárního 

města Přerova –  pozemku  p.č. 4929/2 ost. plocha o výměře 15 m2  v  k.ú.   Přerov žadateli.   

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 



UZKMZ/12/2/3/2019 

 

A – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/pacht  nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 5533/5  v k.ú.  Přerov   

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku  p.č. 5533/5 zahrada o výměře 

288 m2  v  k.ú.   Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.   

 

2. schvaluje záměr  statutárního města Přerova - pacht  pozemku  p.č.  5533/5 zahrada o 

výměře 288 m2  v  k.ú.   Přerova.   

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/12/2/4/2019 

 

A – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 
 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č.  4394/1, ostatní 

plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov.  

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

UZKMZ/12/2/5/2019 

 

A – 5 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

 



VARIANTA II. 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 479 zahrada o výměře 1019 m2 a p.č. 480 ostatní plocha o 

výměře 130 m2  v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/12/2/6/2019 

 

A – 6 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

části pozemku p.č. 588/8 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/12/2/7/2019 

 

B – 1 

 

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

5207/44 v k.ú. Přerov 

Komise pro majetkové záležitosti  

doporučuje  Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovité věci do mejtku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5207/44  ostatní 

plocha ostatní komunikace o výměře 183 m2 v k.ú. Přerov,  ze  spoluvlastnictví M. K., a       

Z. K. 

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

UZKMZ/12/2/8/2019 

 



B – 2 

 

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

5176/50  a p.č. 5207/79 v k.ú. Přerov. 

Komise pro majetkové záležitosti  

doporučuje  Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 5176/50 

ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 180 m2 a p.č. 520779 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 500 m2 v k.ú. Přerov,  ze  spoluvlastnictví J. S., M. S., J. S. 

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

UZKMZ/12/2/9/2019 

 

C – 1 

 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerov – prostoru  sloužícího podnikání v budově bydlení č.p. 904, příslušné k 

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

1) 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

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

bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 

v k.ú. Přerov o celkové výměře 80,91 m2 (U Bečvy 1). 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

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

 

 

UZKMZ/12/2/10/2019 

 

C – 2 

 

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

části pozemku p.č. 5196/1 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním potrubí pro odvod dešťových vod, lapače 

splavenin a vsakovací jímky v rámci stavby „Odvod dešťových vod z přístřešku na 



pozemek města Přerov“ na pozemku parc. č. 5196/1, ostatní plocha v k. ú. Přerov,  

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5196/1, ostatní 

plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov.   

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

UZKMZ/12/2/11/2019 

 

C – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 5 a pozemku p.č. 124 oba v k.ú. Čekyně  

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem části pozemku p.č. 5 ostatní plocha o 

výměře cca 200 m2  a pozemku p.č. 124 zahrada o výměře 211 m2 oba  k.ú. Čekyně. 

 

2. doporučuje schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 29 dnů mezi statutární 

městem Přerov, jako pronajímatelem a OHL ŽS a.s. , se sídlem Brno, Burešova 17, IČ. 

46342796, jako nájemcem. Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5 ostatní plocha o 

výměře 200 m2  a pozemku p.č. 124 zahrada o výměře 211 m2 oba  k.ú. Čekyně, účel 

uskladnění materiálu pro stavbu kanalizace v Čekyni. 

 

3. doporučuje Radě města Přerova souhlasit s přenecháním části pozemku p.č. 401 ostatní 

plocha o výměře 1500 m2 v k.ú. Přerov do užívání OHL ŽS a.s., se sídlem Brno, Burešova 

17, IČ. 46342796, kdy vypůjčitelem je dle smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 29.3.2006, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2018 TJ Sokol Čekyně, se sídlem Přerov, Přerov VII-

Čekyně, Zámecká 12, IČ: 47998750 a to na dobu určitou do 31.3.2020. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

  

  

UZKMZ/12/2/12/2019 

 

D – 1 

 



Záměr statutárního města Přerova  - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – prostoru v budově bydlení č.p. 882, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí)  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

VARIANTA I 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku prostoru v budově bydlení č.p. 882, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov 

(Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 96,78 m2. 

 

VARIANTA II 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku prostoru v budově bydlení č.p. 882, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov 

(Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 96,78 m2. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2     

 

 

UZKMZ/12/2/13/2019 

 

E – 1 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích p.č. 2497 a p.č. 2511/1, oba v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat síť kanalizace 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 sítě kanalizace a v povinnosti zdržet se 

budování trvalých staveb, vysazování trvalých porostů ovocných či lesních stromů, víceletých 

keřů nad uloženým kanalizačním potrubím v rozsahu ochranného pásma k tíži pozemků p.č. 

2497 a p.č. 2511/1, oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 

IČ: 47674521 a uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemků a povinným ze služebnosti a společností Vodovody a kanalizace Přerov, 

a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, IČ: 47674521, jako oprávněným ze 

služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu geometrického plánu 

č. 7035-132/2019, za jednorázovou úhradu stanovenou dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 

vydaného Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 100,- Kč/bm, navýšených  

o příslušnou sazbu DPH. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 



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

 

 

UZKMZ/12/2/14/2019 

 

E – 2 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1243 a p.č. 375/7  

v k.ú. Dluhonice 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „vodovodní a kanalizační přípojky k 

novostavbě RD Dluhonice“ na pozemku p.č. 1243, ostatní plocha a pozemku p. č. 375/7, 

zahrada v k.ú. Dluhonice, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1243, ostatní 

plocha o celkové výměře 162 m2 a části pozemku p. č. 375/7, zahrada o výměře 1 m2 v k.ú. 

Dluhonice.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní a 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 zatížené nemovité věci za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

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

vodovodní a kanalizační přípojky k tíži pozemků p.č. 1243 a 375/7 v k.ú. Dluhonice                

v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch manželů Bc. V. P. a D. P., 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  Bc. V. P. a D. P., jako stavebníky, nájemci a budoucími 

oprávněnými ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/12/2/15/2019 

 

E – 3 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 8 v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 



1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „RVDSL1937_M_M_PRRM19-

PRRM1HR_MET“,  číslo stavby SAP: 16010-049625 na pozemku p.č. 8, ostatní plocha 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 8, ostatní plocha o 

výměře 27 m2 v k.ú. Čekyně.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat optický rozvaděč a přípojku kabelového vedení NN 

pro jeho napájení 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 optického rozvaděče a přípojky kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 8 v k.ú. 

Čekyně v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Česká 

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

04084063 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. 

návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, 

pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ  

130 00, IČ: 04084063, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/12/2/16/2019 

 

E – 4 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 422 v k.ú. Lýsky 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

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

s názvem „NOVOSTAVBA HALY ALFA RACING, s.r.o. Přerov – Lýsky, ul. U Silnice“ na 

pozemku p.č. 422, ostatní plocha v k.ú. Lýsky, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 422, ostatní plocha 

o výměře 4 m2 v k.ú. Lýsky.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní 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 vodovodní 

přípojky k tíži pozemku p.č. 422 v k.ú. Lýsky v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti ALFA RACING, s.r.o., se sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 



Brno, IČ: 26829134 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 ALFA RACING, s.r.o., se 

sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 26829134, jako stavebníkem, nájemcem 

a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/12/2/17/2019 

 

E – 5 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 13 v k.ú. Penčice 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Penčice, VaK Přerov, p.č. 13, 

vNN,kNN,  číslo stavby IP-12-8020638“ na pozemku p.č. 13, trvalý travní porost  

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 12 m2 v k.ú. Penčice.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN, rozpojovací skříň 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, rozpojovací skříně a přípojkové skříně k tíži pozemku p.č. 

13 v k.ú. Penčice 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 pozemku, 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/12/2/18/2019 

 

E – 6 



 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 512, 510, 439/29, 439/22, 

439/23, 456/1, 439/28 a 474/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „SO 28-22-03 Chropyně – Přerov, úprava 

VTL plynovodu v km 85,632“ na pozemku p.č. 474/2, ostatní plocha v k.ú. Lověšice u 

Přerova a stavby „SO 31-22-01 Žst. Přerov, ochrana STL plynovodu – ulice Drážní, Přerov“ 

na pozemku p.č. 512, ostatní plocha, p.č. 510, ostatní plocha, p.č. 439/29, ostatní plocha, p.č. 

439/22, ostatní plocha, p.č. 439/23, ostatní plocha, p.č. 456/1, ostatní plocha a p.č. 439/28, 

ostatní plocha, v k.ú. Lověšice u Přerova, zbudované v rámci stavby s názvem „Modernizace 

trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 474/2, ostatní 

plocha o výměře 33 m2, části pozemku p.č. 512, ostatní plocha o výměře 74 m2, části 

pozemku p.č. 510, ostatní plocha o výměře 54 m2, části pozemku p.č. 439/29, ostatní plocha o 

výměře 17 m2, části pozemku p.č. 439/22, ostatní plocha o výměře 23 m2, části pozemku p.č. 

439/23, ostatní plocha o výměře 48 m2, části pozemku p.č. 456/1, ostatní plocha o výměře 30 

m2, části pozemku p.č. 439/28, ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova.   

 

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. 

474/2, 512, 510, 439/29, 439/22, 439/23, 456/1 a 439/28 v k.ú. Lověšice u Přerova 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, Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 

70994234, 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/8, Proti/0, Zdržel se/0      

 

 

UZKMZ/12/2/19/2019 

 

E – 7 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 5839/3 a p.č. 7137  

v k.ú. Přerov 



Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním signalizačního světelného zařízení v rámci stavby 

„Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS“ na pozemku p.č. 5839/3, 

ostatní plocha a pozemku p.č. 7137, ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5839/3, ostatní 

plocha o výměře 119 m2 a části pozemku p.č. 7137, ostatní plocha o výměře 2 m2, oba v k.ú. 

Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat signalizační světelné zařízení 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 signalizačního světelného 

zařízení k tíži pozemku p.č. 5839/3 a p.č. 7137 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova, a to ve prospěch České republiky – Hasičského záchranného sboru Olomouckého 

kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČO 70885940 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 

Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 

779 00 Olomouc, IČO 70885940 jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/12/2/20/2019 

 

E – 8 

 

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

Přerov - v budově občanské vybavenosti č.p. 3248, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov a úplatný převod movité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

1. schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti umístit a provozovat technologii výměníkové stanice a s tím spojeného 

omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím 

pověřeným třetím osobám přístup na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této technologie k tíži budovy občanské 

vybavenosti č.p. 3248, příslušné k části Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

1019/13  v k.ú. Přerov - k místnosti č. 102 o výměře 8 m2 situované v 1. NP v majetku 



statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov I-

Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453. 

Věcné břemeno – služebnost dle přiloženého nákresu bude uzavřena na dobu neurčitou,  za 

jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 24.000,- Kč, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod movité věci – 

technologie výměníkové stanice Sympatik VNV UT 50 ÚT – TUV – Aku, inv. č. 710-

00000124 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti TEPLO Přerov 

a.s., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453 za kupní cenu v místě a 

čase obvyklou ve výši 48.645,-Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/12/2/21/2019 

 

E – 9 

 

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

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

5073/10 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním plynovodního vedení v rámci stavby s názvem 

„PLYNOFIKACE HOTELU JANA“ na pozemku p.č. 2655/2, orná půda, pozemku  

p.č. 5073/1, ostatní plocha a pozemku p.č. 5073/10, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2655/2, orná půda 

o výměře 88 m2, části pozemku p.č. 5073/1, ostatní plocha o výměře 40 m2  a části pozemku 

p.č. 5073/10, ostatní plocha o výměře 1 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 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. 

2655/2, p.č. 5073/1 a p.č. 5073/10 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti OnSite Power 3 s.r.o., se sídlem Šafránkova 1243/3, Stodůlky, 155 00 

Praha 5, IČO 25062484 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 OnSite Power 3 s.r.o., se 

sídlem Šafránkova 1243/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25062484 jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 



Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/12/2/22/2019 

 

G – 1 

 

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

Zařízení školního stravování Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

darovací smlouvy na movité věci – 4 ks nahřívacích vozíků vodní lázeň dělená BMPD3-1/1, 

inventární číslo 404-00000063 až 404-00000066 v celkové účetní hodnotě 95.550,-Kč  mezi  

statutárním městem Přerov, jako dárcem a příspěvkovou organizací Zařízení školního 

stravování Přerov, Kratochvílova 30, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 359/30, IČ 

49558277, jako obdarovaným. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/12/2/23/2019 

 

H - 1 

 

Prodloužení nájemní smlouvy – M. M. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

Varianta I 

 

schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 76,73 m2 , ploše pro nájem 

75,50 m2 , v domě č. p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 34,        

v k. ú. Přerov, Kratochvílova, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem 

M., za nájemné ve výši 5 013 Kč/měsíc (tj. 66,40 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 

31. 07. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. 

 

 

Odpovídá: Ing. Petra Hirschová 

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

 

UZKMZ/12/2/24/2019 

 

I – 1 

 



Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

1. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 54,72 m2, ploše pro 

nájem 52,97 m2, v domě č. p. 2509, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5734/6,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 24 (vč. zařizovacích 

předmětů), s E. G., za nájemné ve výši 80,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 

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

do 31. 01. 2021 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 55,14 m2, ploše pro 

nájem 53,30 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), se Z. M., 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. 01. 2021 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 57,60 m2, ploše pro 

nájem 57,60 m2, v domě č. p. 2522, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť III č.o. 6 (vč. zařizovacích 

předmětů), s M. M., za nájemné ve výši 80,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 

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

do 31. 01. 2021 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro 

nájem 41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 4293/16,v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), 

s A. D., za nájemné ve výši 107,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 

2021 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. 

 

  

5. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 109,80 m2, ploše pro 

nájem 107,80 m2, v domě č. p. 124, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 36,v k. ú. Přerov, Kratochvílova  č.o. 22 (vč. zařizovacích 

předmětů), s L.  J. J. , za nájemné ve výši 57,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 

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

do 31. 01. 2021 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 



 

6. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro 

nájem 50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích 

předmětů), se S. J., za nájemné ve výši 106,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 

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

do 31. 01. 2021 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

7. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro 

nájem 51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích 

předmětů), s L. a Z. Z., za nájemné ve výši 132,- Kč/m2/měsíc (nájem bez 

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

dobu určitou do 31. 01. 2021 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

8. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro 

nájem 51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 15 (vč. zařizovacích 

předmětů), s E. a M. H., za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měsíc (nájem bez 

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

dobu určitou do 31. 01. 2021 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

9. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro 

nájem 52,03 m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 13 (vč. zařizovacích 

předmětů), s J. aj. Š., za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 

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

do 31. 01. 2021 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

 

Odpovídá: Ing. Petra Hirschová 

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

 

 

 

 



 

 

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

    

     

         Zdeněk Kadlec                                                             Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                           předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 

 


