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Název návrhu: 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 6634 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 6634 vodní plocha, rybník o 

výměře 22210 m2 v k.ú. Přerov mezi Českým rybářským svazem, z.s, místní organizace Přerov, U 

Rybníka 1034/13, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČ: 18050387 (jako pronajímatelem) a statutárním 

městem Přerov (jako nájemcem) za účelem zlepšení zadržení vody v krajině s cílem posílení přírodní 

a krajinné hodnoty lokality, pozvednutí její ekologické hodnoty, posílení biodiverzity se zaměřením 

na zachování a zvyšování počtu živočišných a rostlinných druhů vytvořením vhodných podmínek pro 

jejich existenci, zvýšení estetického působení v krajině a biologické funkce rybníka včetně vytvoření 

litorálního pásma jako ekotopu vodních a mokřadních živočichů, optimalizace vodního režimu a 

rozvoj druhové rozmanitosti ve vodním ekosystému. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou do 1.7.2034 s účinností od 1.7.2020, roční nájemné bude činit 104.000,- Kč se splatností k 

datu ukončení nájemní smlouvy. Součástí smlouvy je souhlas pronajímatele s realizací akce 

"Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí" nájemcem a řešení budoucího majetkoprávního 

vypořádání provedených oprav a úprav rybníka na části pozemku p.č. 6634 v k.ú. Přerov 

realizovaných v rámci akce "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí" k datu ukončení nájemní 

smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Vzhledem k tomu, že součástí nájemní smlouvy je majetkoprávní vypořádání po skončení doby nájmu 

je schválení uzavření této smlouvy nutno projednat Zastupitelstvem města Přerova. 

 

 



Odbor řízení projektů a investic: 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost uzavření nájemní smlouvy za podmínek dle návrhu usnesení 

na 38. schůzi dne 28.5.2020. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova 

informováno zpravodajem při projednávání tohoto materiálu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6634 vodní plocha, rybník o celkové výměře 31563 m2 v k.ú. Přerov je situovaný v 

lokalitě mezi místní částí Předmostí a Dluhonicemi a tvoří jej vodní plocha rybníka a přilehlé plochy s 

přístupovou komunikací. Pozemek je ve vlastnictví Českého rybářského svazu, z.s. , místní organizace 

Přerov, se sídlem U Rybníka 1034/13, Přerov I-Město, 75002, IČ: 18050387 (dále jen ČRS). 

Pro zlepšení zadržení vody v krajině a posílení biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování 

početnosti druhů vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci a zvýšení estetického působení v 

krajině statutární město Přerov prověřilo možnost úprav pozemků v lokalitě tzv. "Staré rybníky" mezi 

místní části Předmostí a Dluhonice, kterou tvoří rybník na p.č. 6634 v k.ú. Přerov v majetku ČRS a 

dále z části podmáčené pozemky s převažujícími náletovými dřevinami a křovinami v majetku města. 

Záměr byl projednán se zástupci ČRS, kteří jej podpořili. Bylo zadáno zpracování projektové 

dokumentace, která řeší úpravy rybníka a úpravy pozemků v majetku města. Úpravy rybníka dle této 

dokumentace spočívají v provedení údržbových prací na stávající rybniční soustavě - obnovení 

původní hloubky rybníka, oprava břehů, zřízení litorálního pásma v severní části rybníka a obnova 

štěrkového krytu komunikací na hrázích. Cílem této akce je obnova funkce rybníka, pozvedne se 

ekologická hodnota oproti stávajícímu stavu, biologické funkce rybníka, včetně vytvoření litorálního 

pásma jako ekotopu vodních a mokřadních rostlin a živočichů a v neposlední řadě optimalizace 

vodního režimu, rozvoj druhové rozmanitosti. Při zpracování dokumentace byly navrhované úpravy 

konzultovány se zástupci ČRS, kteří s realizací akce souhlasili s vědomím, že realizace projektu bude 

vyžadovat i do budoucna součinnost s ČRS. 

Projektové náklady na část opatření týkající se oprav a úprav rybníka jsou vyčísleny částkou cca 10,3 

mil Kč bez DPH. Pro realizaci by bylo možno získat finanční prostředky prostřednictvím dotací z 

rezortu Ministerstva zemědělství, nebo Ministerstva životního prostředí, kdy dle všeobecných 

podmínek pro poskytnutí těchto dotací je přípustné, aby žadatel byl nájemcem příslušné nemovité věci 

s tím, že z nájemní smlouvy (nebo jiného písemného dokumentu) musí být zřejmé, že vlastník souhlasí 

s realizací projektu a umožní, aby výsledky realizace projektu byly zachovány po dobu udržitelnosti.  

Zástupci ČRS souhlasí s realizací akce "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí" a s uzavřením 

nájemní smlouvy. Nájemní smlouva na nájem části pozemku p.č. 6634 v k.ú. Přerov dotčené realizací 

výše uvedené akce by byla uzavřena na dobu určitou do 1.7.2034 s účinností od 1.7.2020, za roční 

nájemné ve výši 104.000,- Kč ročně (stanovené dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem ***), 

které bude splatné k datu skončení nájemní smlouvy a k tomuto datu bude započteno při 

majetkoprávním vypořádání provedené akce "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí". Částka 

k započtení bude stanovena na základě znaleckého posudku porovnáním ceny obvyklé pozemku s 

rybníkem k aktuálnímu stavu a ceny obvyklé pozemku s rybníkem k datu skončení nájemní smlouvy 

po realizaci akce "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí".  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření nájemní smlouvy a 

budoucího majetkoprávního vypořádání pro realizaci akce "Revitalizace vodního ekosystému v 

Předmostí" provedené na pozemku s rybníkem v Předmostí v majetku Českého rybářského 

svazu.  

 

 


