
Zápis č. 20 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 07.10.2020  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Martina Mazurová 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Pavel Vrána 

Martina Rejnohová 

Ing. David Gerža 

 

Ing. arch. Jan Horký 

Bc. Ivan Kandráč 

Ing. Lubomír Svoboda 

 

   

   

         

   

   

   Hosté: 

 

   

    

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie Soldanová – organizační pracovník 

 

 

 

 

 

  

 

Program:  

 

1. Zahájení 

 

2. Majetkoprávní záležitosti 

 

3. Per rollam  

 

3. Různé                        

 

 



K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi pro majetkové záležitosti Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil v 15.00 hodin 

předseda komise pan Ing. Jan Slivka. Přivítal členy komise a pozvané hosty. Konstatoval, 

že jednání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů komise a komise je 

tedy usnášení schopná. Navrhl rozšíření programu o další bod – Per rollam, v rámci kterého budou 

seznámeni členové o výsledku hlasování per rollam. Komise hlasovala o programu, který byl 

schválen.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0   

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/20/2/1/2020 

 

A – 1 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního 

města Přerov – části pozemku  p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 5455/6 ost. plocha o výměře cca 300 

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

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0      

 

UZKMZ/20/2/2/2020 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod/nájem nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 4879 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 4879 lesní pozemek o výměře 

cca 90 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.     

 

2. doporučuje Radě města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov – nájem části 

pozemku p.č. 4879 lesní pozemek o výměře 88 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 

Přerov.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/20/2/3/2020 

 

 

 

 



A – 3 

Záměr statutárního města Přerova  – bezúplatný převod pozemků z majetku statutárního 

města Přerova – části p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, p.č. 1269/3 a části p.č. 1343/2 v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

VARIANTA I 

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný 

převod pozemků p.č. 1144/2 ostatní plocha o výměře 350 m2 a p.č. 1269/3 ostatní plocha o 

výměře 394 m2 oba v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

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

záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části pozemku p.č. 1143/1 trvalý 

travní porost o výměře 24 m2 a p.č. 1343/2 ostatní plocha o výměře 337 m2 oba v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/20/2/4/2020 

 

A - 4 

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

města Přerova - části pozemku p.č. 25 v k.ú. Penčice 

 

Z diskuse vyplynul závěr nabídnout zbytkovou část pozemku sousedním vlastníkům pozemků. 

Z tohoto důvodu byl původně navržené usnesení změněno: 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. 25 zahrada o výměře cca 1504 m2 v k.ú. Penčice z majetku 

statutárního města Přerova. 

2. doporučuje Odboru správy majetku a komunálních služeb oslovit vlastníky sousedních 

nemovitých věcí s nabídkou odkupu částí pozemku p.č. 25 v k.ú. Penčice.   

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/20/2/5/2020 

 

A - 5 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova -  části pozemků p.č. 3 a p.č. 684/2 oba v k.ú. Penčičky 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 3 zastavěná plocha o výměře cca 

52 m2 a části pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 oba v k.ú. Penčičky z majetku 

statutárního města Přerova. 



Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/20/2/6/2020 

 

B - 1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 627/31 v k.ú. Předmostí – využití předkupního práva podle ust. 

§ 101 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

nemovité věci – pozemku p.č. 627/31 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. Předmostí do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/20/2/7/2020 

 

B - 2 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – podílu id. 24/336 částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše 

v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

VARIANTA I 

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod podílu id. 12/336 částí 

pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní 

K. B.a podílu id. 12/336 částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice 

u Přerova z vlastnictví pana M. B. do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu id. 12/336 

částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví 

paní K. B. a k podílu id. 12/336 částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana M. B. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/20/2/8/2020 

  

D – 1 

 

Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 4811, 

části pozemku p.č. 4799, pozemku p.č. 4797, pozemku p.č. 4796, části pozemku p.č. 4790/1, 



části pozemku p.č. 4795/1, části pozemku p.č. 4801 a části pozemku p.č. 4803/1 vše v k.ú. 

Přerov – uzavření dodatku č. 2 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené 

dne 1.11.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2013 mezi statutárním městem Přerov (jako 

půjčitelem) a Českým rybářským svazem, místní organizací, se sídlem Přerov, U Rybníka 13, IČ: 

18050387 (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je část pozemku  p.č. 4811/3, část pozemku 

p.č. 4799, pozemek p.č. 4797, pozemek p.č. 4796, část pozemku p.č. 4790/1, část pozemku p.č. 

4795/1, část pozemku p.č. 4801 a část pozemku p.č. 4803/1 vše v k.ú. Přerov. Smlouva je uzavřena 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  

Dodatkem se mění text č. IV., odst. 2 smlouvy a to tak, že původní text: 

" Výpůjčitel je povinen respektovat v období od 15.5 do 15.9. každého roku v době od 9.00 hod do 

18.00 hod všeobecný zákaz rybolovu a dále celoročně uvolnit areál lagun pro pořádání sportovních 

a společenských akcí organizovaných statutárním městem Přerov nebo pod jeho patronací a pro 

aktivity nájemců restauračních zařízení u Velké Laguny." 

 

se nahrazuje textem: 

" Výpůjčitel je povinen respektovat v období od 1.7 do 31.8. každého roku v době od 11.00 hod 

do 17.00 hod všeobecný zákaz rybolovu v areálu Velké Laguny a dále celoročně uvolnit areál lagun 

pro pořádání sportovních a společenských akcí organizovaných statutárním městem Přerov nebo 

pod jeho patronací a pro aktivity nájemců restauračních zařízení u Velké Laguny." 

     

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/20/2/9/2020 

 

E - 1 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  1020/2 vše v k.ú. Dluhonice. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „ Dluhonice-obnova R110 kV, č. stavby IE-

12-8006865 – SO 3712 vodovodní přípojka“ na pozemku p.č. 1020/2 v k.ú. Dluhonice v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1020/2 ost. plocha 

o výměře 71 m2 v k.ú. Dluhonice.   

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku 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 vodovodní přípojky k tíži pozemku 

p.č.1020/2 ost. plocha,  v k.ú. Dluhonice 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 z věcného 

břemene- služebnosti. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/20/2/10/2020 

 

E – 2 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 

Přerova - pozemcích  p.č. 6194/11, p.č. 6194/13, p.č. 7160/5, p.č. 7160/6, p.č. 7166/123 vše v k.ú. 

Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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 – vrchního vedení VVn 110kV, k tíži 

pozemků p.č. 6194/11 ost. plocha, p.č. 6194/13 ost. plocha, p.č. 7160/5 ost. plocha, p.č. 7160/6 ost. 

plocha, p.č. 7166/123 orná půda vše v k.ú. Přerov, 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. 6950-403-143/2019 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 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, IČ 48394637, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva 

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

č. 6950-403-143/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 50.000,- 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: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/5,  Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/20/2/11/2020 

 

E - 3 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 491/2, 549/13 a 548/84 vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 



doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

vodovodní potrubí DN 150, DN 700, DN 500 a vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky a 

stavebními mechanismy na služebné pozemky v souvislosti s uložením, provozem, opravami, 

údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodu a likvidací potrubí k tíži 

pozemků p.č. 491/2, p.č. 549/13 a 548/84 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

47674521, v rozsahu dle geometrických plánů č. 448-181/2016, 446-179/2016 a 447-180/2016 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, společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, 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 geometrických plánů č. 448-181/2016, 446-

179/2016 a 447-180/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 40.000, - Kč. V ceně je zahrnuta 

příslušná sazba DPH.  

 

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrických plánů 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/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/20/2/12/2020 

 

E - 4 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 195 v k.ú. Čekyně. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Čekyně, Selská, p.č. 362/1, svod od S, 

číslo stavby: IP-12-8026803“ na pozemku p.č. 195 v k.ú. Čekyně v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 195 ostatní plocha o 

výměře 26 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

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. 195 v k.ú. 

Čekyně 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/5, Proti/0, Zdržel se/0      

 

UZKMZ/20/2/13/2020 

 

E - 5 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5207/20 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, CETIN, Boh. Němce, p.č. 5207/20, 

smyčka, kNN, číslo stavby: IV-12-8019059“ na pozemku p.č. 5207/20 v k.ú. Přerov v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5207/20 ostatní plocha 

o výměře 10 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 kabelovou skříň SS 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 kabelové přípojky NN a kabelové 

skříně SS k tíži pozemku p.č. 5207/20 v k.ú. Přerov 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/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/20/2/14/2020 

 

F - 1 

Záměr statutárního města Přerov - směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemek p.č.  695 ve vlastnictví 

fyzické osoby. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova -směnu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 786 orná půda o výměře 2.729 m2 v k.ú.  Kozlovice u Přerova za nemovitou věc - 

pozemek p.č. 695 orná půda o výměře 2.660 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní J. 

H., bytem Přerov. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 



Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

K bodu 3) Per rollam  

 

UZKMZ/20/3/1/2020 

 

Dne 17.9.2020 proběhlo hlasování per rollam ve věci Výběrového řízení byty – otevření obálek. 

Z důvodu zrušení minulého zasedání byly obálky otevřeny za přítomnosti předsedy komise Ing. 

Slivky, vedoucího odboru MAJ Ing. Dohnala, vedoucí oddělení bytové správy Ing. Hirschové a 

organizačního pracovníka Mgr. Soldanové. Návrh usnesení byl členům komise zaslán emailem dne 

17.9.2020 s termínem vyjádření do 24.9.2020. V požadovaném termínu se vyjádřilo 6 členů PRO, 

3 členové nehlasovali.  

Celkem přišlo 17 přihlášek a jedna oprava nabídkové ceny s průvodním dopisem.  

V nabídce na pronájem byl uveden také byt na ul. Šrobárova 1094/13 o vel. 1+0. Na tento byt nebyla 

podaná žádná nabídka. Jedná se o garsonku ve zvýšeném přízemí. 

Byty č. 495 – 11 a č. 26 -10 nebudou obsazeny, přejdou do dalšího výběrového řízení.  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

1. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+2), o ploše 96,80 m2, ploše pro nájem 

96,80 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, s panem O. J., za nájemné ve výši 5 517,00 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 36,54 m2, ploše pro nájem 

33,79 m2, v domě č. p. 496, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4394/47, v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 12, s paní Z. E., trvale bytem, za nájemné ve výši 

2 365,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 37,04 m2, ploše pro nájem 

34,04 m2, v domě č. p. 497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4394/48, v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 14, s Ing. A. K., trvale bytem, za nájemné ve výši 

4 935,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše 39,24 m2, ploše pro nájem 

36,44 m2, v domě č. p. 2088, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. 

č. 4009, v k. ú. Přerov, Na hrázi č.o. 28, s paní P. L., trvale bytem, za nájemné ve výši 

3 097,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 



nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (2+1), o ploše 55,83 m2, ploše pro nájem 

54,53 m2, v domě č. p.2536, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. 

č. 5738/15, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 7, s panem M.N., trvale bytem  a paní A.K., 

trvale bytem, za nájemné ve výši 5 998,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou 1 

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

užíváním bytu. 

 

      

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci tohoto bodu se nikdo nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                                 předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


