
 

Zápis č. 29 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 08.09.2021 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka     Ing. David Gerža 

Ing. Arch. Jan Horký     Vojtěch Nezval 

Martina Mazurová 

Pavel Vrána 

Martina Rejhonová 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Ing. Lubomír Svoboda 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

  

 

 

Hosté: 

Michal Zácha – neuvolněný radní 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 

Dagmar Navrátilová – pracovnice bytové správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Majetkoprávní záležitosti 

3. Různé 

        

 

        

 

 



K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi pro majetkové záležitosti Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil v 16.00 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. Navrhl rozšíření 

programu o bod Výběrová řízení. Komise hlasovala o doplněném programu, který byl 

schválen.  

1. Zahájení 

2. Výběrová řízení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Různé         

 

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

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/29/2/1/2021 

 

I – 1 

Oddělení bytové správy zveřejnilo v srpnu 2021 na realitním webu nabídku 7 bytů k obsazení 

formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla v pátek 27.8.2021. 

Celkem přišlo 25 přihlášek. Přehled uchazečů byl členům komise předložen. Komise obálky 

s nabídkou cen otevřela a tyto nabídky zhodnotila. Na základě tohoto přijala níže uvedené 

usnesení.  

V nabídce na pronájem byl uvedený také byt na ul. Kratochvílova 122/20 b.č. 18, na tento byt 

nebyla podaná žádná nabídka.  

Návrh na usnesení:  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

1. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 56,99 m2, ploše pro nájem 

55,80 m2, v domě č. p. 1477, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. 

č. 4394/46, v k. ú. Přerov, Komenského č.o. 54, s O. S. trvale bytem Přerov za nájemné 

ve výši 5 022,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 



2. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (2 + 1), o ploše 55,24 m2, ploše pro nájem 

54,02 m2, v domě č. p. 2535, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. 

č. 3671, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 6, s F. J. trvale bytem Přerov  za nájemné ve výši 

3 781,40 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 54,72 m2, ploše pro nájem 

52,97 m2, v domě č. p. 2509, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. 

č. 5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 24, s F. R. trvale bytem Přerov za nájemné ve 

výši 7 415,80 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

4.      schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+1), o ploše 57,60 m2, ploše pro nájem 

57,60 m2, v domě č. p. 2521, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. 

č. 4394/46, v k. ú. Přerov, Jižní III č.o. 7, s M. F. trvale bytem Přerov za nájemné ve výši 

4 608,00 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

5.       schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03 m2, v domě č. p. 1477, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. 

č. 4394/46, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 13, s J. D. trvale bytem Přerov za nájemné ve 

výši 5 327,80 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

Odpovídá: Dagmar Navrátilová 

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

 

K bodu 3) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/29/3/2/2021 

 

A-1 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 a na pozemku p.č. 2140 v k.ú. 

Přerov (Nám. Svobody 4)  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

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.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/29/3/3/2021 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 222 v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 222 ost. pl., jiná plocha o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov.  
 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/29/3/4/2021 

 

A – 3 
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky 

 

Komise po projednání: 

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

pozemku p.č. 483/5 zahrada o výměře cca 250 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova 

žadateli.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/29/3/5/2021 

 

A - 4 
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

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

pozemku p.č. 4929/1 ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova žadateli.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 



UZKMZ/29/3/6/2021 

 

A – 5  
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání  

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

pozemku p.č. 5042 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova 

žadateli.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/29/3/7/2021 

 

A - 6 
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 
K tomuto bodu proběhla diskuze, v rámci které Ing. arch. Jan Horký požadoval, aby žadatel doplnil 

podklady, z nichž by bylo patrné přesné umístění zamýšlené výrobní haly v dané lokalitě s tím, aby 

byl zachování obraz obce. 

 

Na základě výše uvedeného byl materiál stažen z projednávání a Komise pro majetkové 

záležitosti si vyžádala k dalšímu projednávání doložení potřebných podkladů ohledně umístění 

stavby v lokalitě. 

 

  

Odpovídá: Marcela Poláková 

      

 

UZKMZ/29/3/8/2021 

 

A – 7  
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Komise po projednání: 

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

pozemku p.č. 479/1 ostatní plocha o výměře cca 110 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města 

Přerova žadateli.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

UZKMZ/29/3/9/2021 

  



B – 1  

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky  

 

Komise po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 523/4 ovocný sad o celkové výměře 560 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví společnosti 

SIBOM s.r.o., se sídlem Přerov IX-Lýsky, U Silnice 70/7, IČ 48395625 do vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/29/3/10/2021 

 

C - 1 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerov  –  objektu bydlení č.p. 1134,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který 

je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku p.č. 4726 a části p.č. 4724/1 vše v k.ú. Přerov a 

movitých věcí 

 

Komise po projednání:  
 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě 

ze dne 25.6.2002, ve znění dodatků č. 1 ze dne 19.2.2003, č. 2 ze dne 13.4.2005, č. 3 ze dne 

29.6.2009, č. 4 ze dne 7.10.2010 a č. 5 ze dne 12.5.2020 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a společností Pivovar  ZUBR a.s., se sídlem Přerov I-Město, 

Komenského 696/35, IČ 47676906 jako nájemcem na objekt bydlení č.p. 1134, příslušný k 

části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4726 (restaurace Michalov) s 

vedlejší stavbou, pozemek p.č. 4726 zast. pl. a nádvoří o výměře 830 m2, část pozemku p.č. 

4724/1 ost. pl. - zpevněná plocha před budovou restaurace o výměře 526 m2 vše v k.ú. Přerov 

a movité věci a to tak, že původní doba nájmu – do 25.6.2022 se změní na novou dobu nájmu 

– do 25.6.2025. 
 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/29/3/11/2021 

 

C - 2 

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

Přerova –  části pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice u Př. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

 

 

VARIANTA I 



schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 418/1 orná půda o výměře 

2.400 m2 v  k.ú. Lověšice u Př. ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/29/3/12/2021 

 

C - 3 
Záměr statutárního města Přerova – pacht/úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 387 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht  pozemku p.č. 387 zahrada o výměře 90 m2 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova žadateli.  

 

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

pozemku p.č. 387 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova 

žadateli. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/29/3/13/2021 

 

D - 1 

Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 518/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Lověšice u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 518/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 108 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města 

Přerova 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

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

 

UZKMZ/29/3/14/2021 

 

D - 2 

Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce  

č. MMPr/SML/1209/2014 ze dne 12.11.2014 - ukončení výpůjčky pozemku p.č. 2656/2 a 

2656/3, oba v k.ú. Přerov se spolkem TJ Spartak Přerov a uzavření výpůjčky pozemku 

p.č. 2656/2 a 2656/3, oba v k.ú. Přerov se společností AUTO–MOTO Jelínek s.r.o. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

výpůjčce č. MMPr/SML/1209/2014 ze dne 12.11.2014 uzavřené mezi Statutárním 



městem Přerov, jako půjčitelem a spolkem TJ Spartak Přerov, jako vypůjčitelem, jejímž 

předmětem je výpůjčka pozemků p.č. 2656/1, 2656/2, 2656/3 a 2657/8, vše v k.ú. 

Přerov. Dodatkem se zužuje rozsah předmětu výpůjčky o pozemky p.č. 2656/2 a 2656/3, 

k.ú. Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

4718 m2 a pozemku p.č. 2656/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 881 m2, oba v k.ú. 

Přerov společnosti AUTO-MOTO Jelínek s.r.o. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/29/3/15/2021 

 

E – 1 
Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech 

v majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 131/7 a p.č. 526/2 oba v k.ú. Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 
1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Předmostí u Př., Prostějovská, 

p.č. 131/13, SV“ na pozemcích p.č. 131/7 a p.č. 526/2 oba v k.ú. Předmostí v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 131/7 zahrada o výměře 

2 m2 a části pozemku p.č. 526/2 ostatní plocha o výměře 11 m2 oba v k.ú. Předmostí. 

 

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 tohoto kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k tíži 

pozemků p.č. 131/7 a p.č. 526/2 oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova, 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 pozemků, 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 

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

 

UZKMZ/29/3/16/2021 

 

E - 2 

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

Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 7166/124 v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání 

 



schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 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 podílu id. 6/72 

pozemku p.č. 7166/124 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se 

sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6950-403-143/2019 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako jedním z povinných 

z věcného břemene – služebnosti, s dalšími 9-ti spoluvlastníky - povinnými 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. 6950-403-143/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH. Náhrada 

bude vyplacena dle výše spoluvlastnických podílů. 

 

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/7, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/29/3/17/2021 

 

E - 3 

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

Přerova - pozemku p.č. 5949/3 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku veřejné osvětlení a vstupovat 

a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním veřejného osvětlení, k tíži pozemku p.č. 5949/3, v k.ú. Přerov, a 

to ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 

60609460, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6438-189/2016 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, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 

Olomouc, IČ 60609460, 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. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 6438-189/2016, za jednorázovou úhradu 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/7, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/29/3/18/2021 

 

E - 4 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 1367, 1348, 1460, vše v k.ú. Bochoř. 

 

Komise po projednání:  

 

schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích veřejné osvětlení  a 

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

opravami, provozováním a odstraněním veřejného osvětlení, k tíži pozemků p.č. 1367, 1348 a 

1460, vše v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460, v rozsahu dle geometrického plánu č. 456-155/2016 

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, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 

Olomouc, IČ 60609460, 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. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 456-155/2016, za jednorázovou úhradu 30.000,- 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. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze Ing. arch. Jan Horký zdůraznil, že je třeba pohlídat, aby vedení 

věcného břemene bylo umístěno tak, aby neprocházelo skrz stromořadí. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/29/3/19/2021 

 

E - 5 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 442/8, 386/21, 505/1, 506, 438/1, 442/2, 442/3, 439/24, vše v 

k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 



schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích veřejné osvětlení  a 

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

opravami, provozováním a odstraněním veřejného osvětlení, k tíži pozemků p.č. 442/8, 386/21, 

505/1, 506, 438/1, 442/2, 442/3, 439/24, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch 

Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 451-184/2016 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, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 

Olomouc, IČ 60609460, 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. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 451-184/2016, za jednorázovou úhradu 80.000,- 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. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze Ing. arch. Jan Horký zdůraznil, že je třeba pohlídat, aby vedení 

věcného břemene bylo umístěno tak, aby neprocházelo skrz stromořadí. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/29/3/20/2021 

 

E - 6 

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

Přerova - pozemku p.č. 7166/123 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku stavbu „Výtlačný řad od ČS“ 

a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním stavby „Výtlačný řad od ČS“, k tíži pozemku p.č. 

7166/123, v k.ú. Přerov, a to ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové 

organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6431-329/2016 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 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako oprávněným z věcného 

břemene – služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického 



plánu č. 6431-329/2016, za jednorázovou úhradu 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/7, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/29/3/21/2021 

 

E – 7 
Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na 

pozemcích p.č. 194, p.č. 195/2 oba v k.ú. Popovice u Přerova 
 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 
doporučuje Radě města Přerova schválit nájem částí pozemků p.č. 194 vodní plocha o výměře  7 m2 a  

p.č. 195/2 vodní plocha o výměře  24 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova statutárním městem Přerov za 

účelem umístění stavby „Oprava propustku ev.č. Př-POP-P1 na ulici Kočíře v Přerově X-Popovicich“ a 

schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat stavbu propustku a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v 

povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené 

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

stavby propustku k tíži pozemků p.č. 194 a p.č. 195/2 oba v k.ú. Popovice u Přerova v majetku Povodí 

Moravy s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013 a to ve prospěch statutárního města 

Přerova. Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po zaměření stavby a vyhotovení geometrického 

plánu na vyznačení rozsahu služebnosti, nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. 

Nájem bude uzavřen na dobu určitou od data protokolárního předání pozemku stavebníkovi do data 

předcházejícího datu podání návrh na vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí, výše nájemného 

bude činit 1000,- Kč ročně za každý započatý kalendářní rok užívání. Věcné břemeno bude zřízeno na 

dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena v souladu 

s cenovým předpisem budoucího povinného, který určuje cenu na 1 m2, minimální výše úhrady činí 

5000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/29/3/22/2021 

 

E – 8 
Souhlas s umístěním stavby, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 510/9 a p.č. 510/18 oba v k.ú. 

Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 
1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Město Přerov, p.č. 481,502/1, kVN“ na 

pozemcích p.č. 510/9 a p.č. 510/18 oba v k.ú. Předmostí v rozsahu dle předložené dokumentace 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemku p.č. 510/9 o výměře cca 25 m2 

a p.č. 510/18 o výměře cca 3 m2 oba v k.ú. Předmostí.    



 

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

– služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy –  kabelové vedení VN a s tím 

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

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu 

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto zařízení distribuční soustavy k tíži 

pozemků p.č. 510/9 a p.č. 510/18 oba v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve 

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

IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/29/3/23/2021 

 

E – 9 
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 
doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat kanalizaci 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 této 

kanalizace k tíži pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova a to ve 

prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 424-192/2019, 

za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/29/3/24/2021 

 

E – 10 
Souhlas s umístěním stavby, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5 v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Čekyně, Zámecká,č.p. 7,kNN“ na pozemku     

     p.č. 5 v k.ú. Čekyně v rozsahu dle předložené dokumentace 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemku p.č. 5 o výměře cca 47 m2 v k.ú.  

     Čekyně.    

 

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

– služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy –  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 nemovitost, za účelem zajišťování provozu 

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto zařízení distribuční soustavy k tíži 

pozemků p.č. 5 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 a po uplynutí 

zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu 

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

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

společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/29/3/25/2021 

 

E - 11 
Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 315 v k.ú. Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 
1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Přerov – Žeravice, Kopec, p.č. 320, kNN“  

    na pozemku p.č. 315 v k.ú. Žeravice v rozsahu dle předložené dokumentace. 2. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 315 ostatní plocha, ostatní  

    komunikace  o výměře 8 m2 v k.ú. Žeravice.   

 

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

– služebnosti zřídit a provozovat zemní 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 tohoto zemního kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 315 v k.ú. 

Žeravice ve vlastnictví statutárního města Přerova, 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: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/29/3/26/2021 

 

E - 12 
Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 75 v k.ú. Svrčov a p.č. 1662 v k.ú. Veselíčko 

u Lipníka nad Bečvou 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 



1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Lazníky-Svrčov, obnova vNN,kNN“ na 

pozemcích p.č. 75 v k.ú. Svrčov a p.č. 1662 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1662 lesní pozemek o 

výměře 47 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.   

 

3. doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy, 

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 tohoto zařízení distribuční soustavy k tíži pozemků p.č. 75 v k.ú. Svrčov 

a p.č. 1662 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou ve vlastnictví statutárního města Přerova, 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 pozemků, 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. 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 75 zahrada o výměře 9 m2 

v k.ú. Svrčov.   

 

5. doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat hlavní domovní vedení NN, 

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 hlavního vedení NN k tíži pozemku p.č. 75 v k.ú. Svrčov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Technické služby města Přerova, 

s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27841090 a po uplynutí 

zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu 

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

pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, společností Technické služby 

města Přerova, s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27841090, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035jako stavebníkem, 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

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

 

UZKMZ/29/3/27/2021 

 

F - 1 

Záměr statutárního města Přerov – směna/převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

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

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

Přerov (Strojař) za nemovitosti  - pozemek p.č. 40/4, jehož součástí je stavba občanského 

vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Palackého 27) ve 

vlastnictví společnosti CREAM SICAV a.s. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

VARIANTA I 



doporučuje RM podat návrh ZM schválit záměr statutárního města Přerov – směnu pozemku 

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

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

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

města Přerov za pozemek p.č. 40/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.255 m2, jehož součástí je 

budova občanského vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov 

(Palackého 27) ve vlastnictví společnosti  CREAM SICAV, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, 

Nuselská 262/34, IČ 28545320. Směna by byla realizována s doplatkem rozdílu směňovaných 

nemovitostí. 

 

V PRŮBĚHU PROJEDNÁVÁNÍ BODU F – 1 ODEŠEL ING. ARCH. JAN HORKÝ. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková. 

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

 

UZKMZ/29/3/28/2021 

 

F - 2 
Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4349/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v 

k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. ruší své usnesení č. UZKMZ/24/2/3/2021, přijaté na 24. jednání Komise pro majetkové 

záležitosti dne 7.4.2021, kterým „doporučila Radě města Přerova  

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 269 m2, p.č. 

4943/7 ostatní plocha o výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní plocha o výměře 565 m2, 

p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2 a p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 

283 m2  vše v k. ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

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

– úplatný převod pozemků p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 269 m2, p.č. 4943/7 

ostatní plocha o výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní plocha o výměře 565 m2, p.č. 

6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2 a p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 

m2  vše v k. ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova.“ 

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

statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí - pozemků p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 

269 m2, p.č. 4943/7 ostatní plocha o výměře 281 m2,  p.č.  5084/23 ostatní plocha výměře 565 m2, 

p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 m2 vše 

v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 za pozemky p.č. 6546/3 ostatní plocha o výměře 

44 m2, p.č. 6850/9  vodní plocha o výměře  69 m2, p.č. 6850/13 vodní plocha o výměře 40 

m2 , p.č. 6552/45 ostatní plocha o výměře 64 m2, p.č. 6552/46 ostatní plocha  o výměře 2 m2, p.č. 

č. 6850/11 vodní plocha o výměře 15 m2, p.č. 4224 ostatní plocha o výměře 383 m2, p.č. 3492/10 

ostatní plocha o výměře 29 m2 a p.č. 3492/17 ostatní plocha o výměře 65 m2 vše k.ú. Přerov z majetku 

ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 



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

 

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné námitky ani dotazy.  

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                              Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        
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