
Zápis č. 23 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 03.03.2021  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Pavel Vrána 

Martina Rejnohová 

Ing. David Gerža 

Vojtěch Nezval 

 

 

 Ing. Lubomír Svoboda  

Martina Mazurová 

 

 Ing. arch. Jan Horký  

         

   

   

  Hosté:  

Michal Zácha – neuvolněný radní statutárního 

města Přerova 

 

   

    

 

 

 

 

Mgr. Lucie Soldanová – organizační pracovník 

 

 

 

 

 

 

  

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Majetkoprávní záležitosti 

3. Výběrové řízení 

4. 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. Poučil přítomné o 

epidemiologických doporučeních a opatřeních v souvislosti s konáním dnešní komise a požádal 

o jejich dodržování. Konstatoval, že jednání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna 

nadpoloviční většina 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/23/2/1/2021 

 

Záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2580/4 v k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 

6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov, 

části pozemku p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova a pozemku p.č. 608 v k.ú. Čekyně  

 

V rámci tohoto bodu proběhla diskuse ohledně možností města zrealizovat výstavbu 

infrastruktury ve vlastní režii a o podmínkách výběrového řízení.  

 

Ing. Arch Jan Horký podal návrh hlasovat o každém bodu samostatně. Tento návrh nebyl 

poměrem hlasů Pro/2, Proti/3, Zdržel se/4 přijat. 

 

Dále navrhl přidat bod 5. návrhu na usnesení ve znění: 

5. doporučuje Radě města Přerova požadovat po zájemcích zpracování urbanistické studie a 

dále doporučuje ustanovit odbornou výběrovou komisi.  

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

 

Na základě výše uvedeného dal předseda komise hlasovat o původním znění návrhu na usnesení 

jako celku: 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova 

– úplatný převod části pozemku p.č. 2580/4 orná půda o výměře 20100 m2 v k.ú. Přerov 

z majetku statutárního města Přerova a uložit Radě města Přerova schválit vyhlášení a 

podmínky výběrového řízení. 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova 

– úplatný převod části pozemku p.č. 6820/1 orná půda o výměře cca 1100 m2, části p.č. 

6820/19 orná půda o výměře cca 14900 m2, části p.č. 6820/20 orná půda o výměře cca 

1370 m2, pozemku p.č. 6820/21 orná půda o výměře  1400 m2,  části p.č. 6820/22 orná 

půda o výměře cca 2600 m2 a části p.č. 6824/13 orná půda o výměře cca 220 m2 vše 

v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova a uložit Radě města Přerova schválit 

vyhlášení a podmínky výběrového řízení. 

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova 

– úplatný převod části pozemku p.č. 1040/7 orná půda o výměře cca  42500 m2 v k.ú. 



Újezdec u Přerova z majetku statutárního města Přerova a uložit Radě města Přerova 

schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení. 

4. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 608 ovocný 

sad o výměře 3741 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení 

výběrového řízení. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/23/2/2/2021 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 592  za část pozemku p.č 686/17, pozemky 

665/24, p.č. 665/25, p.č. 666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova: 

 

1. Podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova - směnu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

592  trvalý travní porost o výměře 14231 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova  nebo jeho části 

za část pozemku p.č. 686/17 orná půda o výměře cca 50 m2, p.č. 666/12 trvalý travní 

porost o výměře 970 m2, p.č.  665/24 trvalý travní porost o výměře 1466 m2, p.č. 665/25 

trvalý travní porost o výměře 791 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví S. J., 

Přerov IV-Kozlovice. 

 

2. Podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova - směnu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

756 orná půda o výměře 16515 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova nebo jeho části za část 

pozemku p.č. 686/17 orná půda o výměře cca 50 m2, p.č. 666/12 trvalý travní porost o 

výměře 970 m2, p.č.  665/24 trvalý travní porost o výměře 1466 m2, p.č. 665/25 trvalý 

travní porost o výměře 791 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví S. J., Přerov 

IV-Kozlovice. 

 

3. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 

vlastnictví statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 665/24 trvalý travní porost 

o  výměře cca 25 m2 a části pozemku p.č. 686/17 o výměře cca 40 m2 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví S. J., Přerov IV-Kozlovice. 

 

4. schválit záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 665/24 trvalý 

travní porost o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 686/17 o výměře 31 m2 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve vlastnictví S. J., Přerov IV-Kozlovice statutárním městem 

Přerov. 

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/23/2/3/2021 

 

A – 3 



Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova: 

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 2883/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 140 

m2 v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/23/2/4/2021 

 

A - 4 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož součástí je objekt občanského 

vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. 

v k.ú. Přerov (Strojař) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

 

VARIANTA II 

podat návrh ZM neschválit záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 

3820 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 2.819 m2, jehož součástí je objekt občanského 

vybavení č.p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., ost. 

komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše v k.ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/23/2/5/2021 

 

A - 5 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 129/3 v k.ú. Předmostí  

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

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 130/2 v k.ú. Předmostí  

 

Komise po projednání:  

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 129/3 zahrada o výměře cca 210 m2 v k.ú. Předmostí 

do majetku statutárního města Přerova  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht částí pozemku p.č. 130/2 zahrada 

o celkové výměře cca 170 m2 v k.ú. Předmostí. 

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

převod částí pozemku p.č. 130/2 zahrada o celkové výměře cca 170 m2 v k.ú. Předmostí. 



 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/23/2/6/2021 

 

B - 1 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/55 v 

k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod a schválit bezúplatný 

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 831/31 

ostatní plocha, jiná plocha označená geometrickým plánem č. 721-204/2020 jako p.č. 831/55 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 

00 Praha 2 - Nové Město.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová,Dis. 

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

 

UZKMZ/23/2/7/2021 

 

C - 1 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova –  části pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 5300/1 ost. pl. o výměře 

80 m2 vše v  k.ú. Přerov. 

  

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/23/2/8/2021 

  

C - 2 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí 

a k.ú. Žeravice ve vlastnictví statutárního města Přerova  

 

Komise po projednání: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova: 

 

a) nemovité věci v areálu zahradnictví Michalov, vše v k.ú. Přerov: 

- část pozemku p.č. 6846/1 (zahrada) o výměře 4 119 m2,  

- část pozemku p.č. 6846/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 291 m2, 

- část pozemku p.č. 6846/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 928 m2, 

- pozemek p.č. 6846/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 330 m2, 



- pozemek p.č. 6846/6 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 447 m2, 

- pozemek p.č. 6846/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 639 m2, 

- pozemek p.č. 6846/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 448 m2, jehož součástí 

je budova - stavba občanského vybavení bez čp/če, 

- pozemek p.č. 4728/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 128 m2, jehož součástí 

je budova – objekt k bydlení č.p. 715 (Michalov 2), příslušná k obci Přerov I-Město, 

- část pozemku p.č. 4730/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 3 622 m2, 

- pozemek p.č. 4728/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 157 m2, jehož součástí 

je budova - zemědělská stavba bez čp/če, 

- prostory o celkové výměře 203 m2 v budově – jiné stavbě bez čp/če, která je součástí 

pozemku p.č. 4728/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 

- pozemek p.č. 4730/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 136 m2, jehož součástí 

je budova - stavba občanského vybavení bez čp/če, 

 

b) nemovité věci v areálu hřbitova v Přerově a jeho okolí, vše v k.ú. Přerov:  

- pozemek p.č. 1873/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 320 m2, jehož součástí 

je budova – stavba občanského vybavení č.p. 2857 (U Hřbitova 1), příslušná k obci Přerov 

I-Město, 

- část pozemku p.č. 1873/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 596 m2, jehož součástí 

je budova – stavba občanského vybavení bez čp/če, 

- prostory sloužící podnikání o celkové výměře 68,3 m2 (archiv, WC, kancelář č. 9) v budově 

- stavbě občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 1873/23 (zastavěná 

plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov, 

- pozemek p.č. 1873/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 139 m2, jehož součástí je stavba 

občanského vybavení bez čp/če,  

- část pozemku p.č. 5054/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2 m2, 

-  

c) nemovité věci na hřbitově v Předmostí, vše v k.ú. Předmostí: 

- pozemek St. 158 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2, jehož součástí je budova – 

zemědělská stavba bez čp/če, 

 

d) nemovité věci v areálu skládky TKO Přerov XII-Žeravice, vše v k.ú. Žeravice: 

- pozemek p.č. 1538/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 3 408 m2, 

- pozemek p.č. 1538/7 (ostatní plocha – skládka) o výměře 58 m2, 

- pozemek p.č. 1538/9 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 4 429 m2, 

- pozemek p.č. 1538/22 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 153 m2, jehož součástí 

je budova – garáž bez čp/če, 

- pozemek p.č. 1538/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 006 m2, na kterém je 

postavena budova – jiná stavba bez čp/če (budova třídírny), 

- budova – jiná stavba bez čp/če (budova třídírny), která je postavena na pozemku p.č. 1538/25 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1006 m2, 

 

e) nemovité věci ve sběrném dvoře na ul. gen. Fajtla v Přerově, vše v k.ú. Přerov: 

-  pozemek p.č. 5611/50 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 174 m2, jehož součástí 

je budova – jiná stavba č.p. 3422 (gen. Fajtla ), příslušná k obci Přerov I - Město 

-  pozemek p.č. 5611/38 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 826 m2,  

 

f) veřejné WC na Žerotínovo nám. v Přerově, vše v k.ú. Přerov: 

-   jednotka - jiný nebytový prostor č. 641/103 o výměře 18,28 m2 v bytovém domě č.p. 641 

(Žerotínovo nám. 15), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku 

p.č. 78 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 511 m2.  



 g) placená parkovací místa, vše v k.ú. Přerov 

- část pozemku p.č. 117/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 348 m2  

- část pozemku p.č. 117/2 (zbořeniště, zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 153 m2 

- část pozemku p.č. 4928 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 330 m2 a 70 

m2 

- část pozemku p.č. 4925/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 162 m2 

- část pozemku p.č. 4924/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 169 m2 

- část pozemku p.č. 4923 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 446 m2 

- část pozemku p.č. 4997 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 531 m2 

- část pozemku p.č. 4965/2 (ostatní dopravní plocha, ostatní plocha) o výměře cca 107 m2 

- část pozemku p.č. 6868/154 (ostatní dopravní plocha, ostatní plocha)  o výměře cca 168 

m2 

- část pozemku p.č. 6868/155 (ostatní dopravní plocha, ostatní plocha)  o výměře cca 145 

m2 

- část pozemku p.č. 2155/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 583 m2 

- část pozemků p.č. 4951/3, 4996/1, 4996/10 a 4996/9 o celkové výměře cca 1048 m2 

- část pozemku p.č. 27 (zeleň, ostatní plocha) o výměře cca 57 m2 

 

 

h) tržní místa 

- část pozemku p.č. 5361/1, p.č. 5369/1 a p.č. 5170/1 o celkové výměře 8 m2 v k.ú. Přerov 

- část pozemku p.č. 2487/2 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Přerov 

- část pozemku p.č. 2883/1 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Přerov 

- část pozemku p.č. 2155/1 o výměře cca 62 m2 v k.ú. Přerov 

- část pozemku p.č. 4996/8 o výměře cca 31 m2 v k.ú. Přerov 

- část pozemku p.č. 75/1 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Přerov 

- část pozemku p.č. 30/53 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Předmostí 

- část pozemku p.č. 4293/1 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Přerov 

 

 

Odpovídá: Mgr. Pavel Stoklasa 

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

 

UZKMZ/23/2/9/2021 

 

C - 3 

Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerov - prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 

3800/2 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

 

1. schválit záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru – místnosti trafostanice v budově 

občanské vybavenosti č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 3820 v k.ú. Přerov (Strojař) o výměře 30,3 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

2. schválit záměr statutárního města Přerov - nájem části pozemku p.č. 3800/2 ost. pl. o výměře 

56 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 



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

 

UZKMZ/23/2/10/2021 

 

C - 4 

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

Přerov - 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) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem 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) o celkové výměře 68,91 m2 . 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/23/2/11/2021 

 

C – 5 – na stůl 

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

Přerov - prostoru sloužícího k podnikání v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru sloužícího k podnikání v budově 

bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 

v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m
2 s účinností od 17.3.2024. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/23/2/12/2021 

 

D - 1 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – části pozemků p.č. 3619/1, p.č. 5005  v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 3619/1 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 1 m2  a části pozemku p.č. 5005 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/23/2/13/2021 

 



E - 1 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č.  4997, p.č. 254 oba v k.ú. 

Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Muzeum Komenského v Přerově – 

stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. 35, Přerov“ na pozemku 

4997 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4997 ost. 

plocha o výměře 27 m2,  části pozemku p.č. 254 zast. plocha a nádvoří  o výměře 51 m2 

v k.ú. Přerov.   

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat  plynovou 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 plynové 

přípojky k tíži pozemku p.č.4997 ost. plocha,  v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova, a to ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc, IČ 60609460 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 ve prospěch 

Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc, IČ 60609460 jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným z věcného břemene- služebnosti 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/23/2/14/2021 

 

E - 2 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  1310 v k.ú. Tučín. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Tučín,p.č.353/2 smyčka, kNN“ na 

pozemku 1310 v k.ú. Tučín v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1310 ost. 

plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Tučín.   

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat přípojku 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  přípojky NN 

k tíži pozemku p.č.1310 ost. plocha,  v k.ú. Tučín 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: Zděněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/23/2/15/2021 

 

E - 3 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č.  4947/5, p.č. 4947/7, p.č. 

4947/14 vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „VPIC,Přerov, protipovodňová ochrana,  

I.etapa - veřejná síť elektronických komunikací – vynucená předkládka a ochrana 

kabelů CETIN“ na pozemcích p.č.  4947/5, p.č. 4947/7, p.č. 4947/14 vše v k.ú. Přerov  

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4977/5 ost. 

plocha o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 4947/7 ost. plocha o výměře 6 m2, části 

pozemku p.č. 4947/14 ost. plocha o výměře 170 m2 vše v k.ú. Přerov.   

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat síť elektronických 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 sítě elektronických zařízení k tíži pozemků  p.č. 4977/5 ost. plocha, p.č. 

4947/7 ost. plocha, p.č. 4947/14 ost. plocha vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova, a to ve prospěch CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 

19000 Praha 9, 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 pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti ve prospěch  

CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČ 04084063, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným z věcného břemene- služebnosti 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/23/2/16/2021 

 

E - 4 



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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č.  656/1, p.č. 1021 oba v k.ú. 

Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Prodloužení vodovodu a kanalizace – 

Žeravice - Přerov“ na pozemcích p.č.  656/1, p.č.1021 oba v k.ú. Žeravice v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 656/1 ost. 

plocha o výměře 431 m2, části pozemku p.č. 1021 ost. plocha  o výměře 587 m2  oba v 

k.ú. Žeravice.   

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat  kanalizační a vodovodní potrubí 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 kanalizačního a vodovodního potrubí k tíži pozemků  656/1 ost. plocha, p.č. 

1021 ost. plocha oba v k.ú. Žeravice v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 

Přerov, IČ 47674521 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 ve prospěch  

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným z věcného břemene- služebnosti. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/23/2/17/2021 

 

E - 5 

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

Přerova – pozemku p.č.  238/11 v k.ú. Přemostí. 

 

Komise po majetkové záležitosti: 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat  plynovodní řad  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 plynovodního řadu k tíži pozemku p.č. 238/11 ost. plocha 

v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, 

s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 1307-743/2019 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 GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ 27295567, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení 

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

1307-743/2019, za úplatu ve výši 2.145,- Kč. Cena bude navýšena o příslušnou sazbu 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/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/23/2/18/2021 

 

E - 6 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích p.č. 4951/30, p.č. 5056/1, p.č. 5063/1, p.č. 5731, p.č. 5733/1, p.č. 

5733/2, p.č. 5734/1, p.č. 5724/20, p.č. 5734/24, p.č. 5734/25, p.č. 5734/26, p.č. 5734/29, p.č. 

5734/30, p.č. 5744/1, p.č. 5745/1, p.č. 5745/18, p.č. 5746/1, p.č. 5746/7, p.č. 5826/7 vše  

v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova: 

 

schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích vodovodní potrubí včetně 

příslušenství a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního potrubí včetně příslušenství k 

tíži pozemků  p.č. 4951/30, p.č. 5056/1, p.č. 5063/1, p.č. 5731, p.č. 5733/1, p.č. 5733/2, p.č. 

5734/1, p.č. 5724/20, p.č. 5734/24, p.č. 5734/25, p.č. 5734/26, p.č. 5734/29, p.č. 5734/30, p.č. 

5744/1, p.č. 5745/1, p.č. 5745/18, p.č. 5746/1, p.č. 5746/7, p.č. 5826/7 vše v k.ú. Přerov, a to 

ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, 

IČ 47674521 v rozsahu dle geometrického plánu č.7190-52/2020 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 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 

750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o 

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

plánu č. č.7190-52/2020, za jednorázovou úplatu ve výši 105.270,- Kč. V ceně je zahrnuta 

příslušná sazba DPH.  

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/23/2/19/2021 

 

E – 7 - STAŽEN 

 



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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 1019/1, 4964/4, 4965/2, 

5035/1, 5036/1, 5036/3 a 5070/1, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti předlohu E – 7 stáhla z projednávání a požaduje do situace 

stavby zakreslit stromy. Poté bude zasláno k rozhodnutí Per rollam. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

  

 

UZKMZ/23/2/20/2021 

 

E – 8 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1195/3, p.č. 1205/1 a p.č. 898  vše 

v k.ú. Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Rekreační objekt – Hofírek, k.ú. Žeravice, 

p.č. 1195/4 IO – 02 – čistírna odpadních vod“ na pozemcích p.č. 1195/3, p.č. 1205/1 a p.č. 

898 vše v k.ú. Žeravice v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části pozemku p.č. 1195/3 zahrada o 

výměře cca 17 m2 , části pozemku p.č. 1205/1 orná půda o výměře cca 13 m2  a části 

pozemku p.č. 898 vodní plocha o výměře cca 1 m2  vše v k.ú. Žeravice.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat potrubí pro odvedení přečištěných odpadních vod 

z domovní ČOV 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 tohoto potrubí k tíži pozemků p.č. 1195/3 a p.č. 1205/1 oba v k.ú. Žeravice v 

majetku statutárního města Přerova a služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat výústní objekt potrubí pro odvedení přečištěných 

odpadních vod z domovní ČOV 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 tohoto výústního objektu k tíži pozemku p.č. 898 v k.ú. Žeravice 

v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch nemovité věci - pozemku p.č. 1195/4 

v k.ú. Žeravice ve vlastnictví pana P. H., bytem Přerov 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 

panem P. H. bytem Přerov jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/23/2/21/2021 



E – 9 

Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1062 v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení s tím spojeného omezení 

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

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto plynárenského zařízení  k tíži pozemku p.č. 

1062 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti GasNet 

s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 494-3064/2020ze dne 5.10.2020. Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 1.000,- Kč  navýšených o 

příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem 

Přerov, jako povinným ze služebnosti, společností GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, oprávněným ze služebnosti J. K., bytem Přerov 

VII-Čekyně, jako investorem. 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/23/2/22/2021 

 

E – 10 – na stůl 

Souhlas s umístěním stavby, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité 

věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1042/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, ATLAS OC, Tovární, kVN,RVN“ 

na části pozemku p.č. 1042/1 v k.ú. Přerov a stavby „Přerov, ATLAS OC, Tovární, kNN“ 

na části pozemku p.č. 1042/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace. 

2.  schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemku p.č. 1042/1 v k.ú. 

Přerov o výměře cca 27 m2 a o výměře cca 1 m2.    

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení 

NN, kabelová spojka NN a kabelové vedení VN, kabelová spojka VN a s tím spojeného 

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

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění těchto zařízení distribuční 

soustavy k tíži pozemků p.č. 1042/1 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: Marcela Poláková 



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

 

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/23/3/1/2021 

 

I – 1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova: 

A: p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68m2 – pozemky tvoří 

jeden stavební celek A o celkové výměře 695 m2 

 

Vyhlašovací cena:  stavební celek A :  700,- Kč/m2 včetně DPH 

Účastnický poplatek: 2.420,-Kč včetně DPH 

 

V termínu pro podání nabídek statutární město Přerov obdrželo celkem 2 nabídky: 

 

1) TEPLO-CHLAD s.r.o., IČ: 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov – 

nabídková cena 750,-Kč/m2, tzn. celkově 521.250,-Kč 

 

2) V. H. a H. P., oba bytem Přerov I- Město – nabídková cena 881,-Kč/m2, tzn. celkově 

612.295 Kč 

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

    

 

I – 2 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemku v k.ú. Kozlovice u Přerova: 

B: p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2 – pozemek tvoří jeden stavební celek B 

 

Vyhlašovací cena:  stavební celek B :  700,- Kč/m2 včetně DPH 

Účastnický poplatek: 2.420,-Kč včetně DPH 

 

V termínu pro podání nabídek statutární město Přerov obdrželo celkem 3 nabídky: 

 

1) TEPLO-CHLAD s.r.o., IČ: 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov – 

nabídková cena 750,-Kč/m2, tzn. celkově 542.250,-Kč 

 

2) V. H. a H. P., oba bytem Přerov I- Město – nabídková cena 876,-Kč/m2, tzn. celkově 

633.348,- Kč 

 

3) M. H., bytem Chropyně a V. H., bytem Přerov – nabídková cena 811,-Kč/m2, tzn. 

celkově 586.353,- Kč 

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

   

 



I – 3 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova: 

C: p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o výměře  36 m2 - pozemky 

tvoří jeden stavební celek C o celkové výměře 692 m2. 

 

Vyhlašovací cena:  stavební celek C :  700,- Kč/m2 včetně DPH 

Účastnický poplatek: 2.420,-Kč včetně DPH 

 

V termínu pro podání nabídek statutární město Přerov obdrželo celkem 1 nabídku: 

 

1) TEPLO-CHLAD s.r.o., IČ: 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov – 

nabídková cena 750,-Kč/m2, tzn. celkově 519.000,-Kč 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

   

 

I – 4 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova : 

D: p.č. 171/1 ost. plocha  o výměře  532 m2, p.č. 157/4 orná půda o výměře  383 m2, p.č 

170/3 ost. plocha o výměře 111  m2 - pozemky tvoří jeden stavební celek  D o celkové 

výměře 1026 m2 

 

Vyhlašovací cena:  stavební celek D :  1.300,- Kč/m2 včetně DPH 

Účastnický poplatek: 2.420,-Kč včetně DPH 

 

V termínu pro podání nabídek statutární město Přerov obdrželo celkem 1 nabídku: 

 

1) TEPLO-CHLAD s.r.o., IČ: 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov – 

nabídková cena 1.350,-Kč/m2, tzn. celkově 1.385.100,-Kč 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

    

 

I – 5 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 

města Přerova – pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova : 

E: p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2 - pozemek tvoří jeden stavební celek o celkové 

výměře 1016 m2 

 

Vyhlašovací cena:  stavební celek E : 700,- Kč/m2 včetně DPH 

Účastnický poplatek: 2.420,-Kč včetně DPH 

 

V termínu pro podání nabídek statutární město Přerov obdrželo celkem 5 nabídek: 

 

1) TEPLO-CHLAD s.r.o., IČ: 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov – 

nabídková cena 750,-Kč/m2, tzn. celkově 762.000,-Kč 

 



2) V. H. a H. P., oba bytem Přerov I- Město – nabídková cena 839,-Kč/m2, tzn. celkově 

852.404,- Kč 

 

3) T. M., Přerov – nabídková cena uvedena celkem 1.220.222,-Kč – cca 1201 Kč/m2 

 

4) T. H., Pavlovice u Přerova– nabídková cena  uvedena celková 1.380.000,-Kč – cca 

1358,26 Kč 

 

5) H. K., Přerov – nabídková cena 1040 Kč/m2, tzn. celkem 1.056.640 Kč. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

    

 

I – 6 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova : 

F: p.č. 152/5 orná půda o výměře  946 m2, p.č. 152/6 orná půda o výměře   154 m2 - 

pozemky tvoří jeden stavební celek F o celkové výměře 1100 m2 

 

Vyhlašovací cena:  stavební celek F : 700,- Kč/m2 včetně DPH 

Účastnický poplatek: 2.420,-Kč včetně DPH 

 

V termínu pro podání nabídek statutární město Přerov obdrželo celkem 3 nabídky: 

 

1) TEPLO-CHLAD s.r.o., IČ: 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov – 

nabídková cena 750,-Kč/m2, tzn. celkově 825.000,-Kč 

 

2) O. N., Přerov – nabídková cena 783,-Kč, tzn. celkem 861.300,-Kč 

 

3) Ing. A. Č., Praha – nabídková cen 1020/m2, tzn. celkem 1.122.000,-Kč. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

     

 

Komise pro majetkové záležitosti otevřela obálky a zhodnotila nabídky zájemců o stavební 

pozemky uvedené v I-1 až I – 6. Ze stran Ing. Arch Horkého byla vznesena myšlenka se zabývat 

výhodností prodeje pozemků jako celku. Na základě průvodního dopisu společnosti Teplo – 

Chlad s.r.o. byla seznámena se skutečností, že vlastník RD č.p.49 v Kozlovicích podal žádost 

o zahájení správního řízení k rozhodnutí o existenci účelové komunikace, přičemž byla 

namítnuta podjatost stavebního úřadu. Vzhledem k této skutečnosti se dle informací MAJ může 

řízení vést cca 1 rok, v případě soudního řízení až několik let. Bohužel MAJ není nyní seznámen 

s obsahem žádosti o zahájení řízení, ale dle sdělení právního zástupce vlastníků RD 49, se řízení 

o určení existence trvale užívané účelové komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova vedoucí z ul. Na 

Zábraní k jednotlivým zahradám majitelů rodinných domů na ul. Grymovská týká pozemů p.č. 

171/17, 171/1, 172/3, 157/5, 167/1, 166, 157/6, 152/7 a 151 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Na základě výše uvedeného komise došla k závěru, že je vhodnější výběrová řízení zrušit a dále 

jednat s žadatelem Teplo-Chlad s.r.o. o možností prodeje stavebních celků A až F jako celého 

souboru pozemků. 

 

Společné usnesení k bodům  I – 1 až I - 6 

 



Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova zrušit výběrová řízení 

na prodej pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova a dále jednat s žadatelem Teplo-Chlad 

s.r.o. o možností prodeje stavebních celků A až F jako celého souboru pozemků. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

  

K bodu 4) Různé 

 

V rámci diskuse byla projednávána důvodová zpráva k předloze Rady města Přerova, kterou 

Komise doporučí zpracování Koncepce bytové politiky statutárního města Přerova. Textace 

byla odsouhlasena. Po úpravě Ing. Arch. Horký zašle organizační pracovnici k předložení do 

RM. 

 

Dále v rámci tohoto bodu předseda komise projednával možnost konání následujících schůzí 

komisí online. Bohužel ne všichni mají adekvátní technické možnosti.   

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                  Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


