
 

Zápis č. 28 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 04.08.2021 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka     Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. Arch. Jan Horký     Ing. David Gerža 

Martina Mazurová 

Pavel Vrána 

Martina Rejhonová 

Vojtěch Nezval 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

 

Mgr. Lucie Soldanová – organizační pracovník 

  

 

 

Hosté: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/7, Proti/0, Zdržel se/0            

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/28/2/1/2021 

 

A-1 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Př.  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov – úplatný převod  pozemku p.č. 786 orná půda o celkové výměře 

2.729 m2 v k.ú. Kozlovice u Př.  z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/28/2/2/2021 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice  

 

Komise po projednání: 

 

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

části pozemku p.č. 220 ostatní plocha o výměře cca 280 m2 v k.ú. Penčice. 
 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/28/2/3/2021 

 

A – 3 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.  

 

Komise po projednání: 

 



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

části pozemku p.č. 60/6 trvalý travní porot o výměře cca 380 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1       

 

UZKMZ/28/2/4/2021 

 

A - 4 

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 

6505/42 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná půda) o 

výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov.  

 

Odpovídá: Mgr. Pavel Stoklasa 

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

 

UZKMZ/28/2/5/2021 

 

A – 5 – na stůl 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – část pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání  

 

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

převod částí pozemku p.č. 4516/1 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a cca 16 m2 v k.ú. 

Přerov. 

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

úplatný převod částí pozemku p.č. 4516/1 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a cca 16 

m2 v k.ú. Přerov za podmínky kladného vyjádření městské architektky. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/28/2/6/2021 

 

B - 1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 248/1 a p.č. 248/2, vše 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: 

 



1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – 

pozemků p.č. 248/1 a p.č. 248/2, vše v k.ú. Předmostí ze spoluvlastnictví pana Ing. L. 

Z. (vlastník id. ½), bytem Lhota a pana Z. Z. (vlastník id. ½), bytem Lhota, do majetku 

statutárního města Přerova. 
 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 

248/1 a p.č. 248/2, vše v k.ú. Předmostí ve spoluvlastnictví pana Ing. L. Z. (vlastník 

id. ½), bytem Lhota a pana Z. Z. (vlastník id. ½), bytem Lhota. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

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

 

UZKMZ/28/2/7/2021 

 

B – 2  

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – části 

pozemku p.č. 263 a p.č. 264 oba v k.ú. Penčice 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  komunikace a 

veřejného osvětlení vybudovaných v rámci stavby "Příjezdová komunikace k p.č. 264 a 

263, Penčice“                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Komise po projednání: 

 

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

bezúplatný převod nemovitých věcí - části pozemku p.č. 263 orná půda o výměře cca 500 

m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví pana L. K., bytem Bruntál a části pozemku p.č. 264 orná 

půda o výměře cca 500 m2  v k.ú. Penčice z podílového spoluvlastnictví paní M. J., bytem 

Kladno k id ½ a pana J. V., bytem Přerov do majetku statutárního města Přerova. Nejprve 

bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi L. K., bytem Bruntál, M. J., 

bytem Kladno a J. V., bytem Přerov, jako budoucími dárci a statutárním městem Přerov 

jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí vlastnického 

práva ke komunikaci, která je předmětem převodu dle bodu 2. návrhu usnesení nejpozději 

však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

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

úplatný převod komunikace vybudované v rámci stavby "Příjezdová komunikace k p.č. 264 

a 263, Penčice“ na pozemcích p.č. 263, p.č. 264, p.č. 498 a p.č. 499 vše v k.ú. Penčice z 

majetku L. K., bytem Bruntál, M. J., bytem Kladno a J. V., bytem Přerov do majetku 

statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi L. K., bytem Bruntál, M. 

J., bytem Kladno a J. V., bytem Přerov jako budoucími prodávajícími a statutárním městem 

Přerov jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního 

rozhodnutí na stavbu "Příjezdová komunikace k p.č. 264 a 263, Penčice“, vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků dotčených stavbou a současně po dokončení 

minimálně hrubých staveb všech rodinných domů na p.č. 264 v k.ú. Penčice (tzn. budou  

realizovány veškeré nosné obvodové a vnitřní nosné stěny, stropy a střešní konstrukce 

včetně krytiny),   nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

3. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby "Příjezdová komunikace 



k p.č. 264 a 263, Penčice“ na pozemcích p.č. 263, p.č. 264, p.č. 498, p.č. 499  a p.č. 500 vše 

v k.ú. Penčice z majetku L. K., bytem Bruntál, M. J., bytem Kladno a J. V., bytem Přerov 

do majetku statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi L. K., bytem Bruntál, M. 

J., bytem Kladno a J. V., bytem Přerov jako budoucími prodávajícími a statutárním městem 

Přerov jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního 

rozhodnutí na stavbu "Příjezdová komunikace k p.č. 264 a 263, Penčice, SO 402 Veřejné 

osvětlení“, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

4. doporučuje Radě města Přerova zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat veřejného osvětlení a s tím 

spojené omezení spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

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

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto veřejného osvětlení k tíži 

pozemku p.č. 264 v k.ú. Penčice ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi M. J., bytem Kladno a J. V., bytem 

Přerov, spoluvlastníky pozemku p.č. 264 v k.ú. Penčice (jako budoucími povinnými) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem veřejného 

osvětlení). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 4 měsíců 

po uzavření kupní smlouvy na převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města 

Přerova (dle bodu 3. návrhu usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení 

rozsahu služebnosti. 

 

Diskuse: Doporučuje do předlohy do Rady města Přerova a následně do Zastupitelstva 

města Přerova doplnit stanovisko městské architektky. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/28/2/8/2021 

  

B – 3 – na stůl 

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  veřejného 

osvětlení na ul. Lipnická v Přerově 

 

Komise po projednání: 

 

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

úplatný převod veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby "Účelová komunikace a 

dopravní napojení na silnici I/47“ SO 402  Veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 

6750/1 a p.č. 6752/49 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví společnosti EMOS property 

s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město  k id 2/3 a společnosti 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 

1/3  a veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby "Přípojka veřejného osvětlení, 

Přerov, ul. Lipnická“ Přerov, Přerov I-Město na pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 6750/1 a p.č. 

6750/47 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 

62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město  k id 2/3 a společnosti NORSOL 

s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do majetku 

statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH. 



2. doporučuje Radě města Přerova zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat veřejného osvětlení a s tím 

spojené omezení spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

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

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto veřejného osvětlení k tíži 

pozemků p.č. 6750/1 a p.č. 6752/49 oba v k.ú. Přerov ve prospěch statutárního města 

Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností EMOS property s.r.o., 

IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město, vlastníkem pozemku p.č. 

6750/1 v k.ú. Přerov a společností Czech Retail Project Beta k.s., se sídlem Otvice, 

Obchodní zóna 266, IČ: 02055341, vlastníkem pozemku p.č. 6752/49 v k.ú. Přerov  (jako 

budoucími povinnými) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a 

budoucím vlastníkem veřejného osvětlení). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 4 měsíců 

po uzavření kupní smlouvy na převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města 

Přerova (dle bodu 1. návrhu usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení 

rozsahu služebnosti. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/28/2/9/2021 

 

B - 4 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6610/1 v k.ú. Přerov, na základě využití 

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

stavebním řádu (stavební zákon). 

 

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 – pozemku p.č. 6610/1 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

paní M. B., bytem Přerov (podíl id. ½) a paní E. P., bytem Přerov (podíl id. ½), do 

majetku statutárního města Přerova. 
 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k nemovité věci – 

pozemku p.č. 6610/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví paní M. B., bytem Přerov (podíl id. 

½) a paní E. P., bytem Přerov (podíl id. ½) 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/28/2/10/2021 

 

C - 1 

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

Přerov – část 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 – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě 

ze dne  29.12.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.9.2020 a dodatku č. 2 ze dne 10.12.2020  

uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a evidovanou církevní 

právnickou osobou Charita Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 1295/27, IČ 45180270  

jako nájemcem  na část  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) - místnosti č. 309 a č. 310 o celkové výměře 33,2 m2, a to z doby určité 

do 31.12.2021 na dobu určitou do 30.6.2022. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/28/2/11/2021 

 

C - 2 

Právo provést stavbu a nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov – dodatek č. 1 smlouvy 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby bezbariérového přístupu – rampy - u 

hlavního vstupu do domu č.p. 173, Budovatelů 7 v Přerově na části pozemku p.č. 2883/1 

v k.ú. Přerov v rozsahu dle nové předložené situace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu rozsahu předmětu nájmu části 

pozemku p.č. 2883/1 ostatní plocha – navýšení o 1 m2 na výměru 26 m2 v k.ú. Přerov  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/28/2/12/2021 

 

C - 3 

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

Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  

bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (bistro 

a veřejné WC na nám. Svobody v Přerově) 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří o 

výměře 30 m2 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, 

příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově). 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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



UZKMZ/28/2/13/2021 

 

D - 1 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 4394/1 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/28/2/14/2021 

 

E – 1 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 728 a p.č. 955  

oba v k.ú. Žeravice. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „KANALIZACE a VODOVOD – 

RD SKALICE“ na pozemku p.č. 728 ostatní plocha a p.č. 955 ostatní plocha oba v k.ú. 

Žeravice v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 728 ostatní plocha 

o výměře 140 m2 a části pozemku p.č. 955 ostatní plocha o výměře 22 m2 oba  

v k. ú. Žeravice.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační řad a s tím spojené 

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

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a 

mechanizačními prostředky na zatížené nemovité věci za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, 

rekonstrukce a odstranění vodovodního a kanalizačního řadu k tíži pozemku p.č. 728 a p.č. 

955 oba v k.ú. Žeravice v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch Ing. M. M., 

bytem Veselíčko 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 Ing. M. M., bytem Veselíčko, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/28/2/15/2021 

 

 



E - 2 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 529/2, p.č. 627/48, p.č. 627/49 a p. č. 627/50, 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 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 pozemku p.č. 529/2, p.č. 627/48, p.č. 627/49 a p. č. 627/50, vše v 

k.ú. Předmostí, a to ve prospěch společnosti CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19 

Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1306-35/2020 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, 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, 140 00 Praha 

4 – Nusle, IČ 65993390 jako stavebníkem. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 1306-35/2020, za jednorázovou 

úplatu ve výši 40.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Stavebník 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/7, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/28/2/16/2021 

 

E - 3 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitou věc ve 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Přerov, Město Přerov, 

Budovatelů, kVN, kNN“ na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2883/1 ost. pl., ost. 

komunikace  o výměře 29,15 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a VN 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 tohoto kabelového 



vedení NN a VN k tíži pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 

Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín - Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 a po uplynutí zákonem stanovené 

doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a 

společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

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

 

UZKMZ/28/2/17/2021 

 

E - 4 

Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité věci statutárním 

městem Přerov - části pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit nájem části pozemku p.č. 1014/1 ostatní plocha, 

silnice o výměře cca 20 m2  v k.ú.Dluhonice statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  

provádění stavby „Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita Záhumení“, SO 08 Řad 

jednotné kanalizace a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene strpět na služebném pozemku kanalizaci vybudovanou v 

rámci stavby „Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita Záhumení“ 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 této kanalizace k tíži pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. 

Dluhonice, 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 pozemku 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 

„Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita Záhumení“ 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/7, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/28/2/18/2021 



E - 5 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 728 a p.č. 746, oba v k.ú. 

Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Žeravice, Suchý potok, p.č. 

741/3,4“ na pozemcích p.č. 728 a 746, oba v k.ú. Žeravice v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 728 ostatní plocha 

o výměře 92 m2 a části pozemku p.č. 746 zahrada o výměře 15 m2, vše v k.ú. Žeravice. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a rozpojovací skříň 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 kabelové vedení 

NN a rozpojovací skříně k tíži pozemků p.č. 728 a 746, oba v k.ú. Žeravice v majetku 

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

Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění 

záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní 

a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a společností ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/28/3/1/2021 

 

Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) 

o výměře 27,15 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 

v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

2715/78480 z vlastnictví statutárního města Přerov  

 

Termín vyhlášení:                                28.6.2021 

Vyhlašovací cena:                               min. 680.000,-Kč  (dle znaleckého posudku) 

převod jednotky je osvobozen od příslušné sazby DPH dle §56 odst. 3 ZDPH 

Účastnický poplatek:                           2.420,-Kč včetně DPH 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek:  do 28.7.2021 do 11:00 h 

 

 

V řádném termínu byla doručena celkem 1 nabídka.  

 



Ing. V. H., Záříčí, M. H., Přerov – nabídková cena 1.116.000,-Kč  Účastníci splnili podmínky 

VŘ. 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 

1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 

18) o výměře 27,15 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v 

k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2715/78480  

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Ing. V. H., Záříčí a M. H., Přerov za  kupní 

cenu 1.116.000,-Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/1, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/28/3/2/2021 

 

Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Nám.Svobody 

4) o výměře 77,22 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v 

k.ú. Přerov a na pozemcích p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří, p.č. 2140 ost. pl.  v k.ú. Přerov ve 

výši id. 7722/185721 z vlastnictví statutárního města Přerov  

 

Termín vyhlášení:                                28.6.2021 

Vyhlašovací cena:                               min. 1.600.000,-Kč  (dle znaleckého posudku) 

převod jednotky je osvobozen od příslušné sazby DPH dle §56 odst. 3 ZDPH 

Účastnický poplatek:                           2.420,-Kč včetně DPH 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek:  do 28.7.2021 do 11:00 h 

 
 

V řádném termínu nebyla doručena žádná nabídka. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova vyhlásit opětovně 

výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Nám.Svobody 4) o 

výměře 77,22 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a 

na pozemcích p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří, p.č. 2140 ost. pl.  v k.ú. Přerov ve výši id. 

7722/185721 z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Výsledek hlasování: Pro/4, Proti/2, Zdržel se/1 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova vyhlásit výběrové 

řízení na pronájem bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4) o 

výměře 77,22 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

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

 



Odpovídá: Ivana Kozáková 

   

 

UZKMZ/28/3/3/2021 

 

Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné 

k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 zast.pl. a nádvoří v k.ú. 

Předmostí (Hranická 13) o celkové výměře 68,68 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 49, příslušném k části obce 

Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí a na pozemku p.č. st. 746 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678  z vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 
Termín vyhlášení:                                28.6.2021 

Vyhlašovací cena:                               min. 1.500.000,-Kč  (dle znaleckého posudku) 

převod jednotky je osvobozen od příslušné sazby DPH dle §56 odst. 3 ZDPH 

Účastnický poplatek:                           2.420,-Kč včetně DPH 

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek:  do 28.7.2021 do 11:00 h 

 
 

V řádném termínu byla doručena celkem 1 nabídka.  

M. S., Přerov - nabídková cena ve výši 1.550.000,-Kč. Účastník splnil podmínky VŘ. 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, 

příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 zast.pl. a nádvoří v k.ú. 

Předmostí (Hranická 13) o celkové výměře 68,68 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 49, příslušném k části obce Přerov 

II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí a na pozemku p.č. st. 746 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678  z vlastnictví statutárního města Přerov do 

vlastnictví M. S., Přerov za kupní cenu ve výši 1.550.000,-Kč.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/1, Zdržel se/1     

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné námitky ani dotazy.  

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                  Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        

 

 



 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


