
Zápis č. 25 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 05.05.2021  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Ing. arch. Jan Horký 

Nepřítomni: 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

 

 Ing. Lubomír Svoboda  

Pavel Vrána 

Martina Rejnohová 

Ing. David Gerža 

Vojtěch Nezval 

 

 

 Martina Mazurová  

   

         

   

   

  Hosté:  

Michal Zácha – neuvolněný radní statutárního 

města Přerova 

   

    

 

 

 

 

Mgr. Lucie Soldanová – organizační pracovník 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí odboru správy 

majetku a komunálních služeb 

Ing. Petra Hirschová – vedoucí bytové správy 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Majetkoprávní záležitosti 

3. Výběrová 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/8, Proti/0, Zdržel se/0            

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/25/2/1/2021 

 

A-1 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/pacht nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1374, p.č. 1375, p.č. 1377 vše v k.ú. Žeravice  

Komise po projednání  

 

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

převod pozemků p.č. 1374 zahrada o výměře 50 m2, p.č. 1375 zahrada o výměře 315 m2 

a p.č. 1377 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 vše v k.ú. Žeravice. 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemku p.č. 1375 zahrada o 

výměře 315 m2 v k.ú. Žeravice  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/25/2/2/2021 

 

A – 2  

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

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 131/7 v k.ú. Předmostí  

Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – částí pozemků p.č. 131/7 a p.č. 600 oba v k.ú. Předmostí  

 

Komise po projednání  

 

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

úplatný převod částí pozemku p.č. 131/7 zahrada o výměrách cca 45 m2, cca 30 m2 a 

cca 30 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 131/7 zahrada o výměrách cca 45 m2, 

cca 30 m2 a cca 30 m2 v k.ú. Předmostí 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 131/7 zahrada o výměrách cca 190 m2 

a cca 130 m2 a částí pozemku p.č. 600 ostatní plocha o o výměrách cca 260 m2 a cca 

190 m2 vše v k.ú. Předmostí 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 



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

 

UZKMZ/25/2/3/2021 

 

A – 3 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí, na základě využití 

předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova  

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí z podílového spoluvlastnictví 

V. G., bytem Hrabůvka (podíl id. ¼), M K, bytem (podíl id. ¼) a Mgr. E. S., bytem Olomouc 

(podíl id. ½). 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/25/2/4/2021 

 

B – 1 

 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 

151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 v k.ú. Přerov 

 

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 – podílu o velikosti id. 151/2736 

na pozemku p.č. 5307/520 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 65 m2 v k.ú. Přerov z 

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/8, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/25/2/5/2021 

 

B-2 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí (sportovních hal) 

do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení 

v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše 

v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva. 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova 

 



1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod nemovitých věcí (sportovních hal) do majetku statutárního 

města Přerova – budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba občanského 

vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem 

Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k budově č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budově bez čp/če stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, 

vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 

sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová,Dis 

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

 

UZKMZ/25/2/6/2021 

 

B-3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova -   částí pozemků p.č. 3391/1, 6377, 6378, 6381, 6852/1, 

7106/50, 7106/51, 7106/52, 7106/53, 7106/54, 7106/55, 7108/129, 7108/137, 7108/141, 

7108/142, 7114/9, 7114/11, 7114/12, 7114/10 a 7114/13, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání  

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova, a to: - části pozemku p.č. 3391/1 vodní 

plocha o výměře cca 38 m2, části pozemku p.č. 6377 ostatní plocha o výměře cca 390 m2, části 

pozemku p.č. 6378 ostatní plocha o výměře cca 1391 m2, části pozemku p.č. 6381 ostatní 

plocha o výměře cca 2255 m2, části pozemku p.č. 6852/1 ostatní plocha o výměře cca 310 m2, 

části pozemku p.č. 7106/50 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, části pozemku p.č. 7106/51 

ostatní plocha o výměře cca 42 m2, části pozemku p.č. 7106/52 ostatní plocha o výměře cca 17 

m2, části pozemku p.č. 7106/53 ostatní plocha o výměře cca 17 m2, části pozemku p.č. 7106/54 

ostatní plocha o výměře cca 32 m2, části pozemku p.č. 7106/55 ostatní plocha o výměře cca 3 

m2, části pozemku p.č. 7108/129 ostatní plocha o výměře cca 3 m2, části pozemku p.č. 

7108/137 ostatní plocha o výměře cca 4 m2, části pozemku p.č. 7108/141 ostatní plocha o 

výměře cca 14 m2, části pozemku p.č. 7108/142 ostatní plocha o výměře cca 51 m2, části 

pozemku p.č. 7114/9 ostatní plocha o výměře cca 321 m2, části pozemku p.č. 7114/11 ostatní 

plocha o výměře cca 371 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti PRECHEZA a.s., nábř. 

Dr. Beneše 1170/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a části pozemku p.č. 7114/12 ostatní plocha 

o výměře cca 10 m2 z vlastnictví Ing. P Be, bytem Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov a části 

pozemku p.č. 7114/10 ostatní plocha o výměře cca 69 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 

Z.T.L., id.č. R.C.S. Orleáns 540 090 487, rue des Taretes 45, Semoy 45400, Francouzská 



republika a části pozemku p.č. 7114/13 ostatní plocha o výměře cca 172 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví Ing. M B, bytem Přerov V-Dluhonice. 

Odpovídá: Šárka Šindlerová,Dis. 

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

 

UZKMZ/25/2/7/2021 

 

C - 1 

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

Přerova/ udělení souhlasu s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy – části 

pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice  

 

Komise po projednání  

 

1. doporučuje Radě města Přerova nechválit záměr statutárního města Přerova – udělení 

souhlasu dle ustanovení § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 

16.3.2011 na nájem části pozemku p.č. 1205/1 orná půda o výměře 300 m2 v k.ú. 

Žeravice uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a O, Š., bytem 

Přerov jako nájemcem na základě Dohody o postoupení práv a povinností uzavřené 

mezi O. Š., bytem Přerov jako převodcem a M. K., bytem Přerov jako nabyvatelem. 

2. Doporučuje schválit uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 1205/1 

v k.ú. Žeravice, dle nájemní smlouvy ze dne 16.3.2011, mezi statutárním městem Přerov 

jako pronajímatelem a O. Š., bytem Přerov jako nájemcem na nájem části pozemku p.č. 

1205/1 orná půda o výměře 300 m2 v k.ú. Žeravice  

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části p.č. 1205  orná půda o výměře 

300 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/25/2/8/2021 

  

C – 2 

 

Uzavření dodatku č. 1 smlouvy pachtovní a smlouvy o výpůjčce  - vyjmutí částí pozemků 

p.č. 60/4 a p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova z předmětu smlouvy  

 

Komise po projednání  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě a smlouvě 

o výpůjčce ze dne 29.7.2015 mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků, 

propachtovatelem a půjčitelem) a Ing. M. H., bytem Přerov-Popovice, (jako pachtýřem a 

vypůjčitelem),  kterým bude deklarováno zúžení předmětu pachtu o část pozemku p.č. 60/4 o 

výměře 142 m2 a část pozemku p.č. 60/12 o výměře 41 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova a 

změní se výše pachtovného z původní částky 395,- Kč ročně, t.j. 1,- Kč/m2/rok na částku 636,- 

Kč ročně, t.j. 3,-  Kč/m2/rok.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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



 

UZKMZ/25/2/9/2021 

C – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova – částí pozemků v k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. Bochoř  k.ú. 

Lověšice u Přerova 

 

Komise po projednání    

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – nájem 

nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova: 

 

části pozemku p.č. 526/5 ostatní plocha o výměře 703 m2, pozemku p.č. st. 563 zast. pl. o 

výměře 10 m2, části pozemku p.č. 543 ostatní plocha o výměře 23 m2, části pozemku p.č. 263 

ovocný sad o výměře 491 m2, části pozemku p.č. 542/4 ostatní plocha o výměře 61 m2, části 

pozemku p.č. 542/1 ostatní plocha o výměře 691 m2, části pozemku p.č. 633/86 ostatní plocha 

o výměře 74 m2, části pozemku p.č. 549 ostatní plocha o výměře 28 m2, části pozemku p.č. 

526/1 ostatní plocha o výměře 4867 m2 a části pozemku p.č. 241/2 zahrada o výměře 261 m2 

vše v k.ú. Předmostí, 

 

části pozemku p.č. 1016/3 ostatní plocha o výměře 118 m2, části pozemku p.č. 1014/6 ostatní 

plocha o výměře 171 m2, části pozemku p.č. 1355 ostatní plocha o výměře 107 m2, pozemku 

p.č. 1084/4 trvalý travní porost o výměře 132 m2, části pozemku p.č. 1084/1 trvalý travní porost 

o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 1014/5 ostatní plocha o výměře 21 m2, části pozemku p.č. 

1353 ostatní plocha o výměře 78 m2, části pozemku p.č. 60 zahrada o výměře 23 m2, části 

pozemku p.č. 1352 trvalý travní porost o výměře 28 m2, části pozemku p.č. 1347 ostatní plocha 

o výměře 62 m2, části pozemku p.č. 1021/1 ostatní plocha o výměře 40 m2, pozemku p.č. 1317 

trvalý travní porost o výměře 362 m2, pozemku p.č. 1021/2 ostatní plocha o výměře 117 m2, 

pozemku p.č. 1315 orná půda o výměře 239 m2, části pozemku p.č.  1016/4 ostatní plocha o 

výměře 58 m2, části pozemku p.č. 1312 ostatní plocha o výměře 52 m2, části pozemku p.č.1309 

ostatní plocha o výměře 50 m2, části pozemku p.č.1306 ostatní plocha o výměře 91 m2, části 

pozemku p.č. 62 zahrada o výměře 76 m2, části pozemku p.č. 51/1 zahrada o výměře 10 m2, 

části pozemku p.č. 52/1 zahrada o výměře 81 m2 vše v k.ú. Dluhonice, 

 

části pozemku p.č. 5875/51 orná půda o výměře 2385 m2, části pozemku p.č. 7102/1 ostatní 

plocha o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 5950/1 zahrada o výměře 74 m2, části pozemku p.č. 

5990/49 orná půda o výměře 48 m2, části pozemku p.č. 5990/41 orná půda o výměře 168 m2, 

části pozemku p.č. 6105/10 orná půda o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 7166/143 orná půda 

o výměře 91 m2, části pozemku p.č. 7166/135 orná půda o výměře 124 m2, části pozemku p.č. 

7166/123 orná půda o výměře 96 m2, části pozemku p.č. 7166/92 orná půda o výměře 99 m2, 

části pozemku p.č. 7166/115 orná půda o výměře 146 m2, části pozemku p.č. 7166/87 ostatní 

plocha o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 7166/88 ostatní plocha o výměře 107 m2, části 

pozemku p.č. 6226/35 orná půda o výměře 60 m2, části pozemku p.č. 6858 ostatní plocha o 

výměře 877 m2, části pozemku p.č. 7162/1 ostatní plocha o výměře 20 m2, části pozemku p.č. 

7162/2 ostatní plocha o výměře 621 m2, pozemku p.č. 7160/1 ostatní plocha o výměře 497 m2, 

pozemku p.č. 6200/54 orná půda o výměře 40 m2, pozemku p.č. 7160/2 ostatní plocha o výměře 

129 m2, části pozemku p.č. 6200/1 orná půda o výměře 194 m2, pozemku p.č. 6200/41 orná 

půda o výměře 243 m2, pozemku p.č. 6200/42 ostatní plocha o výměře 123 m2, pozemku p.č. 

6200/43 orná půda o výměře 107 m2, části pozemku p.č. 7166/31 ostatní plocha o výměře 119 

m2, pozemku p.č. 6194/13 ostatní plocha o výměře 264 m2, pozemku p.č. 7160/7 ostatní plocha 

o výměře 3 m2, pozemku p.č. 6194/11 ostatní plocha o výměře 103 m2, pozemku p.č. 7160/5 



ostatní plocha o výměře 253 m2, části pozemku p.č. 6135 ostatní plocha o výměře 38 m2, 

pozemku p.č. 7160/6 ostatní plocha o výměře 34 m2, pozemku p.č. 7166/34 ostatní plocha o 

výměře 37 m2, pozemku p.č. 7161/1 ostatní plocha o výměře 232 m2, části pozemku  p.č. 6133/1 

orná půda o výměře 167 m2, pozemku p.č. 7166/36 orná půda o výměře 47 m2, části pozemku 

p.č. 6857/11 ostatní plocha o výměře 393 m2, části pozemku p.č. 7166/136 orná půda o výměře 

58 m2, části pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 67 m2,  pozemku p.č. 7161/2 ostatní 

plocha o výměře 561 m2, části pozemku p.č. 6857/12 ostatní plocha o výměře 784 m2, části 

pozemku p.č. 7161/3 ostatní plocha o výměře 581 m2, části pozemku p.č. 6163/1 ostatní plocha 

o výměře 803 m2, části pozemku p.č. 6165/2 ostatní plocha o výměře 16 m2, části pozemku p.č. 

6164 orná půda o výměře 624 m2, části pozemku p.č. 6166/1 ostatní plocha o výměře 526 m2, 

části pozemku p.č. 6165/1 ostatní plocha o výměře 27 m2, části pozemku p.č. 6166/2 ostatní 

plocha o výměře 36 m2, části pozemku p.č. 7106/89 ostatní plocha o výměře 2 m2, části 

pozemku p.č. 7106/86 ostatní plocha o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 7116/4 ostatní plocha 

o výměře 254 m2, části pozemku p.č. 7279/5 ostatní plocha o výměře 216 m2, části pozemku 

p.č. 6641/2 ostatní plocha o výměře 275 m2, pozemku p.č. 7279/47 ostatní plocha o výměře 78 

m2, pozemku p.č.7279/1 ostatní plocha o výměře 48 m2, části pozemku p.č.  6633/1 ostatní 

plocha o výměře 119 m2, pozemku p.č. 4135/20 ostatní plocha o výměře 25 m2, části pozemku 

p.č. 6163/2 orná půda o výměře 296 m2, části pozemku p.č. 7114/4 ostatní plocha o výměře 14 

m2 vše v k.ú. Přerov, 

 

části pozemku p.č. 1477/1 ostatní plocha o výměře 209 m2, pozemku p.č. 2176/61 orná půda o 

výměře 282  m2, části pozemku p.č. 1649/1 orná půda o výměře 915 m2, pozemku p.č. 1633/2 

orná půda o výměře 11 m2, pozemku p.č. 1649/3 o výměře 1 m2, pozemku p.č. 2176/60 orná 

půda o výměře 309 m2, pozemku p.č. 2176/58 orná půda o výměře 46 m2, pozemku p.č. 2176/28 

ostatní plocha o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 1633/1 orná půda o výměře 26 m2, pozemku 

p.č. 1665/3 ostatní plocha o výměře 18 m2, částí pozemků p.č.1602/1 orná půda o výměře 25 

m2, části pozemku p.č.  1444/1 orná půda o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 1444/2 orná půda 

o výměře 13 m2, pozemku p.č. 2176/27 ostatní plocha o výměře 384 m2, pozemku p.č. 1665/1 

ostatní plocha o výměře 76 m2, části pozemku p.č. 1477/2 ostatní plocha o výměře 152 m2, části 

pozemku p.č. 1544 orná půda o výměře 25 m2,  části pozemku p.č. 1449/1 orná půda o výměře 

64 m2,  části pozemku p.č. 1449/2 orná půda  o výměře 38 m2, části pozemku p.č. 1367 orná 

půda o výměře 2 m2, části pozemku p.č. 1064/8 orná půda o výměře 350 m2, části pozemku p.č. 

1064/9 orná půda o výměře 31 vše v k.ú. Bochoř, 

 

části pozemku p.č. 481/2 ostatní plocha o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 474/2 ostatní plocha 

o výměře 815 m2, části pozemku p.č. 278/49 orná půda o výměře 68 m2, části pozemku p.č. 

278/51 orná půda o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 293/2 orná půda o výměře 15 m2, části 

pozemku p.č. 278/54 orná půda o výměře 543 m2, části pozemku p.č. 478/2 ostatní  plocha o 

výměře 33 m2, pozemku p.č. 478/1 ostatní plocha o výměře 477 m2, části pozemku p.č. 322/23 

orná půda o výměře 89 m2, pozemku p.č. 322/16 orná půda o výměře 398 m2, části pozemku 

p.č. 548/47 orná půda o výměře 201 m2, pozemku p.č. 548/84 orná půda o výměře 17 m2, 

pozemku p.č. 481/3 ostatní plocha o výměře 251 m2, části pozemku p.č. 486 ostatní plocha o 

výměře 656 m2, části pozemku p.č. 549/2 ostatní plocha o výměře 257 m2, pozemku p.č. 549/1 

ostatní plocha o výměře 57 m2, pozemku p.č. 491/1 ostatní plocha o výměře 132 m2, pozemku 

p.č. 549/33 ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemku p.č. 549/36 trvalý travní porost o výměře 5 

m2, pozemku p.č. 549/30 trvalý travní porost o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 367/14 trvalý 

travní porost o výměře 6 m2, pozemku p.č. 549/3 ostatní plocha o výměře 590 m2, části pozemku 

p.č.  549/13 ostatní plocha o výměře 73 m2, pozemku p.č. 491/2 ostatní plocha o výměře 5 m2, 

pozemku p.č. 495/1 ostatní plocha o výměře 31 m2, pozemku p.č. 386/3 orná půda o výměře 

527 m2, části pozemku p.č. 386/21 orná půda o výměře 185 m2, části pozemku p.č. 505/2 ostatní 

plocha o výměře 37 m2, části pozemku p.č. 505/3 ostatní plocha o výměře 38 m2 vše v k.ú. 

Lověšice u Přerova. 



 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1     

 

UZKMZ/25/2/10/2021 

 

D -1 

 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – části pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 6868/162 ost. pl., 

dráha o výměře 84 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

V rámci diskuse zazněl podnět zabývat se možností zkrácení oplocení, aby se zachoval alespoň 

omezený průchod. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

15:55 Odchod Pavel Vrána 

 

UZKMZ/25/2/11/2021 

 

D - 2 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – částí pozemku p.č. 30/71 v k.ú. Předmostí  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 30/71 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Předmostí (komunitní zahrádka levá) ve vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 30/71 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Předmostí (komunitní zahrádka pravá) ve vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

16:00 Příchod Pavel Vrána 

 

UZKMZ/25/2/12/2021 

 

E – 1 

Zrušení věcného břemene – vedení rourovodu pro město Přerov na nově vznikajících 

pozemcích p.č. 50/18 a p.č. 50/19 oddělených dle GP č. 562-1/2021 z pozemku p.č. 50/1, 

k.ú. Vinary u Přerova. 



 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje schválit zrušení věcného břemene – vedení rourovodu zřízeného podle listiny – 

Smlouva ze dne 18.3.1905 číslo deníku 2188/34 ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

nově vznikajících pozemků p.č. 50/18 a p.č. 50/19 oddělených dle GP č. 562-1/2021 z pozemku 

p.č. 50/1 k.ú. Vinary u Přerova, v podílovém spoluvlastnictví Mgr. M. T., Církvice, K. Z., 

Přerov X-Popovice, 751 24 Přerov a L.Z., Přerov XI-Vinary, 751 24 Přerov. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/25/2/13/2021 

 

E - 2 

Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 519, p.č. 528/7, p.č. 528/8  a p.č. 571/2 vše v k.ú. Předmostí 

Komise po projednání   

 

doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení – STL 

plynovod 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 tohoto 

plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 519, p.č. 528/7, p.č. 528/8 a p.č. 571/2 vše v k.ú. 

Předmostí 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. Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1312-139-2019 ze 

dne 12.10.2020, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 48.710,- Kč, včetně DPH.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/25/2/14/2021 

 

E - 3 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5371/2, p.č. 5453/7, p.č. 

5455/1 vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Hostýnská, 5RD, p.č. 5466/20, 

kNN“ na pozemcích p.č. 5371/2, p.č. 5453/7, p.č. 5455/1 vše v k.ú. Přerov v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5371/2 ost. 

plocha o výměře 150 m2, části pozemku p.č. 5453/7 orná půda o výměře 24 m2, části 

pozemku p.č. 5455/1 zahrada o výměře 198 m2 vše v k.ú. Přerov.   

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím 



spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou 

věc, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  

kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 5371/2 ost. plocha, p.č. 5453/7 orná půda, 

p.č. 5455/1 zahrada vše 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 z věcného břemene- služebnosti 

 

Odpovídá: Zděněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/25/2/15/2021 

 

E – 4 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  593/1 v k.ú. Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov - Předmostí, Tyršova, p.č. 19/3, 

smyčka, IV-12-8020782“ na pozemku 593/1 v k.ú. Předmostí v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 593/1 ost. 

plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Předmostí.   

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.593/1 ost. plocha, v k.ú. Předmostí  v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a 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/8, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/25/2/16/2021 



 

E – 5 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 1016/4 a 1312, k.ú. Dluhonice. 

Komise po projednání doporučuje Radě města 

 

schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích  podzemní komunikační 

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

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení, k tíži 

pozemků p.č. 1016/4 a 1312, oba v k.ú. Dluhonice, a to ve prospěch společnosti CETIN, a.s. se 

sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 a uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – služebnosti, 

společností CETIN, a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 

04084063, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 

65993390, jako stavebníkem, který překládku vyvolal. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 

neurčitou za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč včetně DPH, za každý z pozemků zatížených 

služebností. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, jednorázovou úhradu za 

zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do 

katastru nemovitostí uhradí stavebník. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová Dis. 

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

 

UZKMZ/25/2/17/2021 

 

E - 6 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 2155/1 a 2162/2,  

oba v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „HV přípojka pro 

Zdravotní školu Přerov“ na pozemcích p.č. 2155/1 a 2162/2, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2155/1 ostatní 

plocha o výměře 38 m2 a části pozemku p.č. 2162/2 zahrada o výměře 2 m2, vše v k.ú. 

Přerov.   

 

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

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat horkovodní rozvod tepla 

a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd k zatíženým nemovitostem, 

za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění 

horkovodního rozvodu tepla k tíži pozemků p.č. 2155/1 a 2162/2, vše v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 

28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČO: 45193410 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 Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČO: 45193410, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová Dis. 

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

 

UZKMZ/25/2/18/2021 

 

E - 7 

Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité věci statutárním 

městem Přerov - části pozemku p.č. 4967/20 v  k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit nájem části pozemku p.č. 4967/20 ostatní plocha, silnice o výměře 166,5 m2  v k.ú. 

Přerov statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Rekonstrukce 

chodníku v ulici Komenského“ a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene strpět na služebném pozemku chodník 

a jeho součásti vybudované v rámci stavby  „Rekonstrukce chodníku v ulici Komenského“  a s 

tím spojeného omezení, 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 chodníku k  tíži pozemku p.č. 

4967/20 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření nájemní 

smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem se 

sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a budoucím 

povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným).  

Nájem se sjednává na dobu určitou po dobu faktického užívání a počíná dnem uvedeným v 

rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního 

užívání komunikace (dle toho, který z těchto skutečností nastane jako první), výše nájemného 

bude činit 45,- Kč/m2/rok, minimálně 300,- Kč za celé období. Věcné břemeno - služebnost 

bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti 

bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však ve výši 1.000,- Kč a bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude 

uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

„Rekonstrukce chodníku v ulici Komenského“  a po vyhotovení geometrického plánu na 

zaměření rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové úhrady za zřízení 

služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/25/3/1/2021 

 

I – 1 



 

Výběrové řízení byty – otevírání obálek – viz příloha. 

Příloha č. 1 – tabulka k doplnění nabídnutých cen 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

1. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2 + kk), o ploše 59,26 m2, ploše 

pro nájem 55,20 m2, v domě č. p. 2382, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku parc. č. 3671, v k. ú. Přerov, Na odpoledni č.o. 4, s P. P., trvale bytem 

Přerov, za nájemné ve výši 3 036 Kč/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. 1 (1+1), o ploše 37,88 m2, ploše 

pro nájem 34,84 m2, v domě č. p. 2086, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku parc. č. 4007, v k. ú. Přerov, Na hrázi č.o. 24, s P. Ch., trvale bytem 

Přerov, za nájemné ve výši 2 125 Kč/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. 

 

Odpovídá: Ing. Petra Hirschová 

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

 

UZKMZ/25/3/2/2021 

 

I - 2 

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 221 zast. pl. a nádvoří o výměře 233 m2, jehož 

součástí je stavba k bydlení č.p. 882, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov 

(Jateční 26) z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyhlašovací cena:                             min. 2.550.000,-Kč bez DPH (dle znaleckého posudku) 

s tím, že v případě, že převod nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude ke kupní 

ceně připočítána příslušná sazba DPH. 

Účastnický poplatek:                         2.420,-Kč včetně DPH 

  

V řádném termínu byly doručeny celkem 4 nabídky. Účastníci splnili podmínky VŘ. 

 

PSS Přerovská stavební a.s., IČ: 27769585, se sídlem Skopalova 28618/7, 750 02  Přerov – 

nabídková cena 5.100.000,-Kč bez DPH 

 

Ing. A. F. nar…,Přerov – nabídková cena 3.050.000,-Kč bez DPH 

 

F. S., nar. .., Přerov – nabídková cena 2.833.000,-Kč bez DPH 

 

P. S., nar. …, Praha 9 – nabídková cena 2.563.111,-Kč bez DPH. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 221 zast. pl. a nádvoří o výměře 233 m2, 

jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 882, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov 

(Jateční 26) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví žadatele PSS Přerovská 



stavební a.s., IČ: 27769585, se sídlem Skopalova 28618/7, 750 02  Přerov – nabídková cena 

5.100.000,-Kč bez DPH a v případě odstoupení od nabídky postupně v tomto pořadí: 

Ing. A.F.nar. .., Přerov – nabídková cena 3.050.000,-Kč bez DPH 

F. S., nar. .., Přerov – nabídková cena 2.833.000,-Kč bez DPH 

P. S., nar. .., Praha 9 – nabídková cena 2.563.111,-Kč bez DPH. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/25/3/3/2021 

I - 3 

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 217 zast. pl. a nádvoří o výměře 140 m2, jehož 

součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov 

(Jateční 22) z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyhlašovací cena:                             min. 2.000.000,-Kč bez DPH (dle znaleckého posudku) 

s tím, že v případě, že převod nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude ke kupní 

ceně připočítána příslušná sazba DPH. 

Účastnický poplatek:                           2.420,-Kč včetně DPH 

         

V řádném termínu byly doručeny celkem 2 nabídky. Účastníci splnili podmínky VŘ. 

 

Ing. A.F. nar. ... 750 02 Přerov – nabídková cena 2.250.000,-Kč bez DPH 

 

Skalákova 9 s.r.o., IČ: 10667661, Osmek 1129/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov – nabídková 

cena 2.510.000,-Kč 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 217 zast. pl. a nádvoří o výměře 140 m2, 

jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov 

(Jateční 22) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví žadatele Skalákova 9 s.r.o., 

IČ: 10667661, Osmek 1129/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za nabídkovou cenu 2.510.000,-

Kč a v případě odstoupení od nabídky dalšímu žadateli v tomto pořadí: 

Ing. A. F. nar. .., Přerov – nabídková cena 2.250.000,-Kč bez DPH. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/25/3/4/2021 

 

I - 4 

Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 20) 

o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve 

výši id. 271/6424 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

Vyhlašovací cena:                                min. 650.000,-Kč (dle znaleckého posudku) 

s tím, že v případě, že  převod bytové jednotky bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude ke 

kupní ceně připočítána příslušná sazba DPH. 

Účastnický poplatek:                            2.420,-Kč včetně DPH 



 

V řádném termínu byly doručeny celkem 4 nabídky. Účastníci splnili podmínky VŘ. 

 

P. S., bytem Praha 9 - nabídková cena ve výši 1.023.111,-Kč. 

 

Manželé M. a Ing. V. H., bytem Chropyně a Přerov -  nabídková cena ve výši 816.000,-Kč. 

 

Společnost Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov, Osmek 1129/6, IČ 10667661, zastoupená 

jednatelem Mgr. Zdeňkem Machem – nabídková cena ve výši 703.000,- Kč.  

 

Manželé Ing. Z. a Bc. K. J., bytem Přerov – nabídková cena ve výši 660.000,-Kč. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 

1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 

20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

271/6424 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví žadatele P. S., bytem Praha 9 za 

nabídkovou cenu ve výši 1.023.111,-Kč a v případě odstoupení od nabídky postupně v tomto 

pořadí: 

P. S., bytem Praha 9 - nabídková cena ve výši 1.023.111,-Kč. 

Manželé M. a Ing. V. H., bytem Chropyně a Přerov -  nabídková cena ve výši 816.000,-Kč. 

Společnost Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov, Osmek 1129/6, IČ 10667661, zastoupená 

jednatelem Mgr. Zdeňkem Machem – nabídková cena ve výši 703.000,- Kč.  

Manželé Ing. Z. a Bc. K. J., bytem Přerov – nabídková cena ve výši 660.000,-Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/1, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/25/3/5/2021 

I - 5 

Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. 

Přerov (Šrobárova 9) o výměře 23,31 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2308/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

Vyhlašovací cena:                                min. 480.000,-Kč bez DPH (dle znaleckého posudku) 

s tím, že v případě, že převod bytové jednotky bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude ke 

kupní ceně připočítána příslušná sazba DPH. 

Účastnický poplatek:                            2.420,-Kč včetně DPH 

 

V řádném termínu bylo doručeno celkem 5 nabídek. Účastníci splnili podmínky VŘ. 

 

P. S., bytem Praha 9 - nabídl kupní cenu ve výši 923.111,-Kč. 

 

V. W., bytem Přerov-Předmostí, -  nabídla kupní cenu ve výši  602.000,-Kč. 

 

V. S., bytem Brodek u Přerova  -  nabídl kupní cenu ve výši  601.000,-Kč. 

 



Společnost Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov, Osmek 1129/6, IČ 10667661, zastoupená 

jednatelem Mgr. Zdeňkem Machem - nabídla kupní cenu ve výši  580.000,- Kč.  

 

Manželé M. a Ing. V. H., bytem Chropyně a Přerov -  nabídli kupní cenu ve výši  561.000,-Kč. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, 

č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov 

(Šrobárova 9) o výměře 23,31 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši id. 2308/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví žadatele P. S., 

bytem Praha 9 za kupní cenu ve výši 923.111,-Kč a v případě odstoupení od nabídky postupně 

v tomto pořadí: 

V. W., bytem Přerov-Předmostí, -  nabídla kupní cenu ve výši  602.000,-Kč. 

V. S., bytem Brodek u Přerova  -  nabídl kupní cenu ve výši  601.000,-Kč. 

Společnost Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov, Osmek 1129/6, IČ 10667661, zastoupená 

jednatelem Mgr. Zdeňkem Machem - nabídla kupní cenu ve výši  580.000,- Kč.  

Manželé M. a Ing. V. H., bytem Chropyně a Přerov -  nabídli kupní cenu ve výši  561.000,-Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/1, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/25/3/6/2021 

 

I - 6 

Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. 

Přerov (Šrobárova 9) o výměře 52,63 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5220/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

Vyhlašovací cena:                             min. 1.100.000,-Kč bez DPH (dle znaleckého posudku) 

s tím, že v případě, že převod bytové jednotky bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude ke 

kupní ceně připočítána příslušná sazba DPH. 

Účastnický poplatek:                          2.420,-Kč včetně DPH 

 

V řádném termínu bylo doručeno celkem 6 nabídek. Celkem 5 účastníků splnilo podmínky VŘ 

a jeden byl vyloučen. 

 

P. S., bytem Praha 9 - nabídl kupní cenu ve výši 1.513.111,-Kč. 

 

Manželé M. a Ing. V. H., bytem Chropyně a Přerov -  nabídli kupní cenu ve výši  1.311.000,-

Kč. 

 

V. S., bytem Brodek u Přerova  -  nabídl kupní cenu ve výši  1.255.000,-Kč. 

 

P. Z., bytem Přerov-Předmostí - nabídl kupní cenu ve výši  1.199.000,-Kč. 

 

Společnost Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov, Osmek 1129/6, IČ 10667661, zastoupená 

jednatelem Mgr. Zdeňkem Machem - nabídla kupní cenu ve výši  1.157.000,- Kč.  

 



V. M., bytem Dřevohostice - nabídla kupní cenu ve výši  900.000,-Kč (vyhlašovací cena 

1.100.000,-Kč). 

Účastnický poplatek nebyl uhrazen. Záměr na využití nemovitosti neuvedla, nesouhlasila s 

vyhlášenými podmínkami a nedoložila potřebné dokumenty. Byla z nabídek vyloučena pro 

nesplnění všech podmínek.  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 

457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. 

Přerov (Šrobárova 9) o výměře 52,63 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 5220/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví žadatele 

P. S., bytem Praha 9 za kupní cenu ve výši 1.513.111,-Kč a v případě odstoupení od nabídky 

postupně v tomto pořadí: 

Manželé M. a Ing. V. H., bytem Chropyně a Přerov -  nabídli kupní cenu ve výši  1.311.000,-

Kč. 

V. S., bytem Brodek u Přerova  -  nabídl kupní cenu ve výši  1.255.000,-Kč. 

P. Z., bytem Přerov-Předmostí - nabídl kupní cenu ve výši  1.199.000,-Kč. 

Společnost Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov, Osmek 1129/6, IČ 10667661, zastoupená 

jednatelem Mgr. Zdeňkem Machem - nabídla kupní cenu ve výši  1.157.000,- Kč.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/1, Zdržel se/0     

 

 

K bodu 4) Různé 

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.  

 

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                  Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


