
 

Zápis č. 26 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 02.06.2021 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka     Martina Mazurová 

Ing. Arch. Jan Horký 

Ing. Lubomír Svoboda 

Pavel Vrána 

Martina Rejhonová 

Ing. David Gerža 

Vojtěch Nezval 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

 

Mgr. Lucie Soldanová – organizační pracovník 

  

 

 

Hosté: 

Michal Zácha – neuvolněný radní 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí odboru MAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Majetkoprávní záležitosti 

3. Per rollam 

4. Výběrová řízení 

5. 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/26/2/1/2021 

 

A-1 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1271 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1271 zast. pl.  a nádvoří o výměře 666 m2 v k.ú. 

Přerov ve výši id. 9005/71746 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/26/2/2/2021 

 

A – 2  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  

91, 92, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. Přerov 

(Bratrská 21) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

nebytové jednotky č. 90/101 dílna nebo provozovna v budově bytový dům č.p. 90, 91, 92, 

příslušné k části obce Přerov I-Přerov,  na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) o 

celkové výměře 17 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 90, 91, 92, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 

v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 596/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 85/8474 z 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 



UZKMZ/26/2/3/2021 

 

A – 3 

 

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

města Přerova – částí pozemku p.č. 58 v k.ú. Žeravice  

 

Komise po projednání: 

 

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

částí pozemku p.č. 58, ostatní plocha, o výměrách cca 42 m2, 25 m2 a 28 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/26/2/4/2021 

 

A - 4 

Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č.  460/1 o výměře cca 80 m2, pozemku p.č. 460/2 a 

pozemku p.č. 460/3, vše v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 461/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

právnické osoby. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č.  460/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2, pozemku p.č. 460/2 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 27 m2 a pozemku p.č. 460/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

29 m2, vše v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 461/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v 

k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti LIMARO 40 estate s.r.o., Palackého 1498/3, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ: 28650875. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/26/2/5/2021 

 

C – 1 

 

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

Přerov –  nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 

555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 

16) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem části nebytové jednotky č. 555/8 jiný 

nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 



pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) o celkové výměře 86,24 m2 situované ve 4. 

NP. 

 

Ing. arch Jan Horký sdělil, že z důvodu existence skutečností uvedených v 83 odst. 2 zákona o 

obcích nebude v tomto bodu hlasovat. 

   

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/26/2/6/2021 

 

C - 2 

 

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

Přerova – části pozemku p.č. 6786/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 6786/1 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 24 m2 v  k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/26/2/7/2021 

 

D – 1 

 

Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 (Jasínkova 4) a části pozemku p.č. 

1981/45 vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – změnu doby výpůjčky sjednané ve smlouvě o  

výpůjčce uzavřené dne 17.9.2018  mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a obecně 

prospěšnou společností AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 

2617/12, IČ 02590425 jako výpůjčitelem na prostor v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 (Jasínkova 4 – 

bývalá kočárkárna) o výměře 39,4 m2 a na část pozemku p.č. 1981/45 ost. pl., zeleň o výměře 

49,5 m2 (část mezi prostorem kočárkárny a budovou Jasínkova 4) vše v k.ú. Přerov a to z doby 

určité do 16.9.2021 na novou dobu určitou do 16.9.2024. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/26/2/8/2021 

  

D - 2 

 



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

216/9 a pozemku p.č. st. 540 oba v k.ú. Předmostí – dodatek č. 1 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce 

uzavřené dne 8.10.2019 mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a spolkem KMK 

Zubr Přerov z.s., se sídlem Hranická 157/23, Přerov II - Předmostí, jako vypůjčitelem na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, kdy předmětem smlouvy je výpůjčka části 

pozemku p.č. 216/9 ostatní plocha o výměře 10400 m2 a pozemku p.č. st. 540 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 447 m2 oba v k.ú. Předmostí, dodatkem se rozšiřuje předmět 

výpůjčky o části pozemku p.č. 216/9 o výměře 350 m2 v k.ú. Předmostí.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/26/2/9/2021 

 

E - 1 

 

Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité věci statutárním 

městem Přerov - části pozemku p.č. 396/3 v  k.ú. Vinary u Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit nájem části pozemku p.č. 396/3 ostatní plocha, 

silnice o výměře 20 m2  v k.ú. Vinary u Přerova statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu 

je  provádění stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. Růžová, Přerov XI-Vinary“ a schválit 

zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 

strpět na služebném pozemku chodník a jeho součásti vybudované v rámci „Stavební úpravy 

chodníku v ul. Růžová, Přerov XI-Vinary“ 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. 396/3 v k.ú. Vinary u Přerova, 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 

„Stavební úpravy chodníku v ul. Růžová, Přerov XI-Vinary“  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    

 

UZKMZ/26/2/10/2021 

 

E - 2 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 498 v k.ú. Lýsky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby veřejné sítě elektronických komunikací 

s názvem „VPIC_ŘSD_Lýsky_opr. polní cesty p.č. 498“ na pozemku p.č. 498, ostatní 

plocha, v k.ú. Lýsky, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 498, ostatní plocha 

o výměře 8 m2 v k.ú. Lýsky.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat síť elektronických komunikací 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 sítě 

elektronických komunikací k tíži pozemku p.č. 498 v k.ú. Lýsky v majetku statutárního 

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

Libeň, 190 00 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 

pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a společností CETIN a.s., 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/26/2/11/2021 

 

E – 3 

 

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

Přerova - pozemku p.č. 1356, k.ú. Dluhonice. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční 

soustavy, k tíži pozemku p.č. 1356 v k.ú. Dluhonice, 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. 417-418-20020/2019 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 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. 417-418-20020/2019, za jednorázovou úplatu ve 

výši 10.000,- 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 Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/26/2/12/2021 

 

E – 4 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 1633/1, 1665/1, 2176/27, 1660 a 1602/2 k.ú. Bochoř. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

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

vodovodní potrubí a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního potrubí, k tíži 

pozemků p.č. 1633/1, 1665/1, 2176/27, 1660 a 1602/2, vše v k.ú. Bochoř, 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 geometrického plánu č. 451-151/2016 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, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako investorem, který přeložku vyvolal. Věcné 

břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 451-151/2016, za 

jednorázovou úhradu 50.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Investor 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: Šárka Šindlerová, Dis. 



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

 

UZKMZ/26/2/13/2021 

 

E – 5 

 

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

Přerova - pozemku p.č. 7166/93, k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční 

soustavy, k tíži pozemku p.č. 7166/93 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. 6429-329/2016 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 a společností 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. 6429-329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 

10.000,- 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: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/26/2/14/2021 

 

E – 6 

 

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

Přerova - pozemku p.č. 1064/9, k.ú. Bochoř. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční 

soustavy, k tíži pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Bochoř, 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. 447-329/2016 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 a společností 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. 447-329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 

10.000,- 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: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/26/2/15/2021 

 

H - 1 

 

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 

města Přerova k podílu id. ½ pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí prominutím povinností 

(dluhu) povinným z předkupního práva. 

Návrh na usnesení:  

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí 

povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k podílu id. ½  pozemku 

p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí České 

republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné z 

předkupního práva. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

K bodu 3) PER Rollam 

 

Od posledního jednání proběhlo jedno hlasování Per rollam s výsledkem hlasování: 7 PRO, 1 

NEHLASOVAL.  

 

UZKMZ/26/3/1/2021 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-



Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního 

práva. 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná rekreace v části obce 

Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, ze společného jmění 

manželů R. K., bytem Přerov a M. K., bytem Přerov. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k budově č.e. 608 

rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v 

k.ú. Přerov, ze společného jmění manželů R. K., bytem Přerov a M. K., bytem Přerov. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

K bodu 4) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/26/4/1/2021 

 

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m
2
, jehož součástí 

je stavba technického vybavení bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov 

(bývalá trafostanice Na Marku) z vlastnictví statutárního města Přerov.  

Termín vyhlášení:                              26.4.2021 

Vyhlašovací cena:                             min. 600.000,-Kč (dle znaleckého posudku) 

Účastnický poplatek:                        2.420,-Kč včetně DPH 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek:  do 26.5.2021 do 11:00 h 

 

 

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

 

HIKO MP Trade s.r.o., IČ: 04449665, Žerotínovo nám. 5, 750 02 Přerov – nabídková cena 

606.000,-Kč bez DPH. 

 

Hana Jurečková, IČ: 69625301, Náves 30/34, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov – nabídková 

cena 602.000,-Kč bez DPH. 

 

Komise doporučila odboru majetku kontaktovat vítězného žadatele a výslovně jej upozornit na 

prověření možností provozování jeho záměru uvedeného v přihlášce.  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný pozemku p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m
2
, jehož 

součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I-Město, v 

k.ú. Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) z vlastnictví statutárního města Přerov do 

vlastnictví žadatele HIKO MP Trade s.r.o., IČ: 04449665, Žerotínovo nám. 5, 750 02 Přerov za 

kupní cenu 606.000,-Kč bez DPH a v případě odstoupení od nabídky dále postupně v tomto 

pořadí: Hana Jurečková, IČ: 69625301, Náves 30/34, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov za 

kupní cenu 602.000,-Kč bez DPH. 

Odpovídá: Ivana Kozáková 



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

 

K bodu 5) Různé 

 

V rámci tohoto bodu různé byli přítomní členové komise seznámeni s termíny konání dalších 

jednání Komise pro majetkové záležitosti v II. pol. 2021. Termín byly stanoveny následovně: 

07.07., 04.08., 08.09., 06.10., 03.11. Další termín do konce roku bude stanoven v návaznosti na 

termíny konání schůzí Rady města Přerova. Předpokládaný termín 24.11. nebo 01.12.2021. 

 

 

Dále Ing. arch. Jan Horký sdělil, že Rada města Přerova dne 13.5.2021 svým usnesením č. 

2243/62/3/2021: 

1. nepřijala návrh usnesení vzít na vědomí doporučení Komise pro majetkové záležitosti 

Radě města Přerova přijaté na jejím 21. zasedání dne 6.1.2021 pod č. usnesení 

UZKMZ/21/4/1/2021, a to schválit zpracování Koncepce bytové politiky statutárního 

města Přerova zahrnující všechny byty ve vlastnictví statutárního města Přerova a 

pověřit Odbor koncepce a strategického rozvoje jejím zpracováním. 

 

2. nepřijala návrh usnesení uložit Odboru koncepce a strategického rozvoje pořídit 

strategický dokument Bytová politika města Přerova pro období 2022 až 2030. 

  

Ze zápisu schůze Rady města Přerova nebyly důvody nepřijetí návrhů zcela patrné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                  Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


