
 

Zápis č. 36 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 6.4.2022 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka     Martina Rejhonová – omluvena  

Ing. arch. Jan Horký       Ing. David Gerža - omluven 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová      Martina Mazurová – omluvena 

Ing. Lubomír Svoboda    Pavel Vrána - omluven 

Vojtěch Nezval 

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

 

  

 

 

Hosté:  

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

Michal Zácha, DiS. - radní 

 

 

 

 

 

 

 

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. Navrhl rozšíření bodu 

2. Majetkoprávní záležitosti o materiál C – 3 a o materiál D – 3. Rovněž doplnil bod 3. 

výběrová řízení o výběrová řízení na obsazení bytů. Komise hlasovala o doplněném 

programu, který byl schválen.   

 

Výsledek hlasování: Pro/5 Proti/0, Zdržel se/0            

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/36/2/1/2022 

A-1 

 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Vinary u Př. 

 

Komise po projednání: 

 

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

části pozemku p.č. 433/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 40 m2 v k.ú. Vinary u Př. z 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0           

 

UZKMZ/36/2/2/2022 

B – 1  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – podílu id. 1/16 pozemku p.č. 717 a podílu id. 1/16 pozemku 

p. č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, 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 – 

podílu o velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 717 a podílu o velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 

806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní Exxxx Mxxxx, bytem xxxxx 

750 02 Přerov, do majetku statutárního města Přerova. 
 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti 

id. 1/16 pozemku p.č. 717 a podílu o velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 806, oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní Exxxx Mxxxx, bytem xxxxx, 750 02 Přerov. 

 

 



Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0         

    

 

UZKMZ/36/2/3/2022 

B - 2 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

Statutárního města Přerova – pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí  

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovité věci - pozemku p.č. 634/5 ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Předmostí, 

z podílového spoluvlastnictví paní Mxxxx, pana Zxxxx a paní Zxxxx do majetku statutárního 

města Přerova.  

 

Odpovídá: Ing. Šárka Králíčková  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/36/2/4/2022 

B – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 106/26 v k.ú. Kozlovice u Přerova, 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 – podílu 

id. ½ pozemku p.č. 106/26 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 35 m2 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana Mxxxx Kxxxx, bytem xxxx, a podílu id. 

½ pozemku p.č. 106/26 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana Lxxxx Mxxxx, bytem xxxx, do majetku 

statutárního města Přerova. 
 

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

106/26 v k.ú. Kozlovice u Přerova v podílovém spoluvlastnictví pana Mxxxx Kxxxx, 

bytem xxxx, k id. ½, a pana Lxxxx Mxxxx, bytem xxxx, k id. ½. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/5/2022 

B – 4  

 



Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5207/76 ostatní plocha a p.č. 5207/86 

ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 871 m2 a p.č. 5207/86 ostatní 

plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví společnosti 

AGENTURY H + N, v.o.s. (podíl 1/2), pana Ing. Jxxxx Kxxxx (podíl 3838/10000), 

paní Bxxxx Kxxxx (podíl 5855/100000) a pana Ing. Oxxxx Kxxxx (podíl 5765/100000) 

do majetku statutárního města Přerova. 
 

 

Odpovídá: Ing. Šárka Králíčková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/36/2/6/2022 

C – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) 

 

Komise po projednání: 

 

VARIANTA I 

doporučuje Radě města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov – nájem 

nebytové jednotky č. 424/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 424, příslušné 

k části obce Přerov I-Přerov,  na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o 

celkové výměře 38,30 m2 . 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0      

 

UZKMZ/36/2/7/2022 

C – 2 

  

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

Přerova – části pozemku p.č. 908/2 v k.ú. Dluhonice 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov – nájem části 

pozemku p.č. 908/2 orná půda o výměře 39 519 m2 v k.ú. Dluhonice. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

  

 

UZKMZ/36/2/8/2022  



C – 3 (na stůl) 

  

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

Přerova – pozemků p.č. 6079/4, p.č. 6079/17, p.č. 6092, p.č. 6105/2, p.č. 6105/10, p.č. 

6105/23, p.č. 6105/31, p.č. 6120/1, p.č. 6120/2, p.č. 6200/1, p.č. 6226/25, p.č. 6226/26, p.č. 

6226/35, p.č. 6244, p.č. 6245, p.č. 6254/7, p.č. 6254/17, p.č. 6281, p.č. 6302/31, p.č. 6308, p.č. 

6318/1, p.č. 6318/2, p.č. 6320/14, p.č. 6320/15, p.č. 6900/937, p.č. 6900/938, p.č. 7166/49, 

p.č. 7166/87, p.č. 7166/92, p.č. 7166/115, p.č. 7166/116, p.č. 7166/123, p.č. 7166/135, p.č. 

7166/136, p.č. 7166/143, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemků p.č. 6079/4 orná půda o 

výměře 3936 m2,  p.č. 6079/17 orná půda o výměře 7268 m2, p.č. 6092 ostatní plocha o 

výměře 1098 m2, p.č. 6105/2 orná půda o výměře 33 m2, části p.č. 6105/10 orná půda o 

výměře cca 2904 m2, p.č. 6105/23 orná půda o výměře 2913 m2, p.č. 6105/31 orná půda o 

výměře 4440 m2, p.č. 6120/1 ostatní plocha o výměře 275 m2, p.č. 6120/2 ostatní plocha o 

výměře 579 m2, části p.č. 6200/1 orná půda o výměře cca 2148 m2, p.č. 6226/25 orná půda 

o výměře 4187 m2, p.č. 6226/26 orná půda o výměře 3848 m2, části p.č. 6226/35 orná půda 

o výměře cca 243 m2, p.č. 6244 ostatní plocha o výměře 3973 m2, p.č. 6245 orná půda o 

výměře 46554 m2, p.č. 6254/7 ostatní plocha o výměře 656 m2, p.č. 6254/17 orná půda o 

výměře 1099 m2, p.č. 6281 ostatní plocha o výměře 4880 m2, p.č. 6302/31 ostatní plocha o 

výměře 1545 m2, p.č. 6308 ostatní plocha o výměře 5765 m2, p.č. 6318/1 ostatní plocha o 

výměře 1324 m2, p.č. 6318/2 ostatní plocha o výměře 115 m2, p.č. 6320/14 orná půda o 

výměře 17718 m2, p.č. 6320/15 orná půda o výměře 1129 m2, p.č. 6900/937 ostatní plocha 

o výměře 2346 m2, p.č. 6900/938 ostatní plocha o výměře 1728 m2, p.č. 7166/49 orná půda 

o výměře 2047 m2, části p.č. 7166/87 ostatní plocha o výměře 351 m2, části p.č. 7166/92 

orná půda o výměře cca 1760 m2, části p.č. 7166/115 orná půda o výměře cca 1920 m2, p.č. 

7166/116 orná půda o výměře 755 m2, části p.č. 7166/123 orná půda o výměře 247 m2, části 

p.č. 7166/135 orná půda o výměře cca 1206 m2, p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, 

části p.č. 7166/143 orná půda o výměře cca 26 m2, všechny v k.ú. Přerov žadateli 1. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – pacht 

pozemků p.č. 6245 orná půda o výměře 46554 m2, p.č. 6320/14 orná půda o výměře 17718 

m2, p.č. 6226/25 orná půda o výměře 4187 m2, a p.č. 6226/26 orná půda o výměře 3848 m2 

vše v k.ú. Přerov žadateli 2. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

 

DISKUZE: V rámci diskuze navrhuje Ing. arch. Horký neschválit záměr statutárního města 

Přerova – pacht všech navrhovaných pozemků v k.ú. Přerov dle návrhu usnesení, ale žádá, aby 

některé pozemky byly vyjmuty, a to konkrétně pozemky p.č. 6318/1, p.č. 6245, p.č. 6281, p.č. 

6254/17, p.č. 6092, p.č. 6302/31 a p.č. 7166/87, všechny v k.ú. Přerov, neboť se jedná o 

pozemky, které tvoří historické cesty. Radní M. Zácha naopak doporučuje schválit záměr 

statutárního města Přerova – pacht navrhovaných pozemků v nezměněném znění. Předložen 

protinávrh Ing. arch. Horkého: 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemků p.č. 6079/4 orná půda o 

výměře 3936 m2,  p.č. 6079/17 orná půda o výměře 7268 m2, p.č. 6105/2 orná půda o výměře 

33 m2, části p.č. 6105/10 orná půda o výměře cca 2904 m2, p.č. 6105/23 orná půda o výměře 

2913 m2, p.č. 6105/31 orná půda o výměře 4440 m2, p.č. 6120/1 ostatní plocha o výměře 

275 m2, p.č. 6120/2 ostatní plocha o výměře 579 m2, části p.č. 6200/1 orná půda o výměře 

cca 2148 m2, p.č. 6226/25 orná půda o výměře 4187 m2, p.č. 6226/26 orná půda o výměře 



3848 m2, části p.č. 6226/35 orná půda o výměře cca 243 m2, p.č. 6244 ostatní plocha o 

výměře 3973 m2, p.č. 6254/7 ostatní plocha o výměře 656 m2, p.č. 6308 ostatní plocha o 

výměře 5765 m2, p.č. 6318/2 ostatní plocha o výměře 115 m2, p.č. 6320/14 orná půda o 

výměře 17718 m2, p.č. 6320/15 orná půda o výměře 1129 m2, p.č. 6900/937 ostatní plocha 

o výměře 2346 m2, p.č. 6900/938 ostatní plocha o výměře 1728 m2, p.č. 7166/49 orná půda 

o výměře 2047 m2, části p.č. 7166/92 orná půda o výměře cca 1760 m2, části p.č. 7166/115 

orná půda o výměře cca 1920 m2, p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2, části p.č. 

7166/123 orná půda o výměře 247 m2, části p.č. 7166/135 orná půda o výměře cca 1206 m2, 

p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, části p.č. 7166/143 orná půda o výměře cca 26 

m2, všechny v k.ú. Přerov žadateli 1.  

 

2. doporučuje Radě města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – pacht 

pozemků p.č. 6318/1, 6245, 6281, 6254/17, 6092, 6302/31, 7166/87 vše v k.ú. Přerov 

žadateli 1. 

 

3. doporučuje Radě města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – pacht 

pozemků p.č. 6245 orná půda o výměře 46554 m2, p.č. 6320/14 orná půda o výměře 17718 

m2, p.č. 6226/25 orná půda o výměře 4187 m2, a p.č. 6226/26 orná půda o výměře 3848 m2 

vše v k.ú. Přerov žadateli 2. 

 

Nejdříve je hlasováno o protinávrhu člena komise:  

Výsledek hlasování: Pro/2, Proti/0, Zdržel se/3  

Protinávrh tedy nebyl přijat.  

 

Následně hlasováno o původním návrhu na usnesení:  

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/2 

Původní návrh rovněž nebyl přijat.  

    

 

UZKMZ/36/2/9/2022 

D – 1 

 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – části pozemku p.č. 530 v k.ú. Penčice 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 530 ost. pl., o výměře 

1 m2 v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/36/2/10/2022 

D – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité  věci v majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 5276/12 v k.ú. Přerov 

 

 

Komise po projednání: 



 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části pozemku p.č. 5276/12 orná 

půda o výměře cca 1630 m2 k.ú. Přerov. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – výpůjčku 

části pozemku p.č. 5276/12 orná půda o výměře cca 520 m2  k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/36/2/11/2022 

D – 3 (na stůl) 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 382/55, p.č. 570/2, p.č. 570/1, p.č. 564/2, p.č. 564/1 a p.č. 

392/20 vše v k.ú. Předmostí  

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku pozemků p.č. 382/55 ostatní plocha o 

výměře 2192 m2, p.č. 392/20 orná půda o výměře 547 m2, p.č. 564/1 ostatní plocha o výměře 

270 m2, p.č. 564/2 ostatní plocha o výměře 472 m2, p.č. 570/1 ostatní plocha o výměře 956 m2 

a p.č. 570/2 ostatní plocha o výměře 432 m2 vše v k.ú. Předmostí žadateli. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/36/2/12/2022 

E – 1 

 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemků p.č. 1245 a p.č. 287/2 

oba v  Čekyně a zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova k tíži pozemků p.č. 1245 a p.č. 287/2 oba v k.ú. Čekyně 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit nájem částí pozemku p.č. 1245 ostatní plocha, 

silnice o výměře cca 320 m2, cca 40 m2 a cca 60 m2  v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 287/2 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 10 m2 v k.ú. Čekyně statutárním městem 

Přerov, kdy účelem nájmu je provádění stavby „Oprava chodníku na ulici Pod Lipami v 

Čekyni“ a zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat stavbu chodníku a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v 

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

zatížené nemovitosti v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním 

a odstraněním stavby chodníku k  tíži pozemků p.č. 1245 a p.č. 287/2 v k.ú. Čekyně, 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, kteráůz těchto skutečností nastane jako první) maximálně však 

na dobu 1 rok, výše nájemného bude činit 49,- 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 „Oprava chodníku na ulici Pod Lipami v Čekyni“, 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/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/36/2/13/2022 

E - 2 

 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku p.č. 1245 v  Čekyně a 

zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit nájem části pozemku p.č. 1245 ostatní plocha, 

silnice o výměře cca 50 m2 a cca 400 m2 v k.ú. Čekyně statutárním městem Přerov, kdy účelem 

nájmu je provádění stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Jabloňová, Čekyně“ a schválit zřízení 

věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat stavbu chodníku a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním stavby 

chodníku k  tíži pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně, 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, která z těchto skutečností nastane jako první) maximálně však 

na dobu 1 rok, výše nájemného bude činit 49,- Kč/m2/rok, minimálně 300,- Kč za celé období. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 

však ve výši 1.000,- Kč, a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Jabloňová, Čekyně“, 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/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/14/2022 

E – 3 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 56, 60, 64, 232, 634, 656/1 

a 1021, vše v k.ú. Žeravice 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „Optická trasa Žeravice 

II“ na pozemcích p.č. 56, 60, 64, 232, 634, 656/1 a 1021, vše v k.ú. Žeravice, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 56 zahrada o 

výměře 3 m2, části pozemku p.č. 60 ostatní plocha o výměře 250 m2, části pozemku p.č. 64 

vodní plocha o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 232 ostatní plocha o výměře 327 m2, části 

pozemku p.č. 634 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 656/1 ostatní plocha o 

výměře 177 m2 a části pozemku p.č. 1021 ostatní plocha o výměře 186 m2, vše v k.ú. 

Žeravice. 

 

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

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat 

optickou infrastrukturu a s tím spojené omezení povinného, spočívající 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 optické infrastruktury k tíži pozemků p.č. 56, 60, 64, 232, 634, 656/1 a 1021, vše 

v k.ú. Žeravice v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch Ing. Jxxxx Sxxxx, 

bytem xxxx, IČ: 73286150 a 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 Ing. Jxxxx Sxxxx, bytem xxxx, IČ: 

73286150, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/15/2022 

E – 4 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 885/1, 1037, 1040/7, 1041 a 

1061, vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Kanalizace a vodovod Přerov VI Újezdec 

– východ I – vodovodní řad“ na pozemku p.č. 885/1, 1037, 1040/7 a 1041, vše v k.ú. 

Újezdec u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 885/1 ostatní 

plocha o výměře 16 m2, p.č. 1037 ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 1040/7 orná půda o 

výměře 325 m2 a p.č. 1041 ostatní plocha o výměře 268 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

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

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

povinného, spočívající 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 vodovodního řadu k tíži pozemku p.č. 

885/1, 1037, 1040/7 a 1041, vše v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku statutárního města 

Přerova, a to ve prospěch Bc. Šxxxx Rxxxx, bytem xxxx Přerov, IČ: 09527800 a 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 Bc. Šxxxx Rxxxx, bytem xxxx Přerov, IČ: 09527800, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

4. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Kanalizace a vodovod Přerov VI Újezdec 

– východ I – kanalizace splašková“ na pozemku p.č. 1040/7, 1041 a 1061, vše v k.ú. 

Újezdec u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1040/7 orná půda 

o výměře 393 m2, p.č. 1041 ostatní plocha o výměře 18 m2 a p.č. 1061 ostatní plocha o 

výměře 27 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat splaškovou kanalizaci a s tím spojené omezení 

povinného, spočívající 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 splaškové kanalizace k tíži pozemku p.č. 

1040/7, 1041 a 1061, vše v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku statutárního města Přerova, a 

to ve prospěch Bc. Šxxxx Rxxxx, bytem xxxx Přerov, IČ: 09527800 a 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 Bc. Šxxxx Rxxxx, bytem xxxx Přerov, IČ: 09527800, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/16/2022 

E – 5 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 135/1 a 885/1, oba v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Újezdec, Hlavní, p.č. 123, kNN, č. 

stavby IV-12-8022606“ na pozemku p.č. 135/1 a 885/1, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 135/1 ostatní 

plocha o výměře 41 m2 a části pozemku p.č. 885/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, oba v k.ú. 

Újezdec u Přerova. 

 

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 

spojené omezení povinného, spočívající 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 kabelového vedení 

NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku p.č. 135/1 a 885/1, oba v k.ú. Újezdec u Přerova 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/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/17/2022 

E – 6 

 

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

věcech ve vlastnictví statutárního města Přerov - pozemcích p.č. 1211, p.č. 494/1, p.č. 494/2 

v k.ú. Dluhonice 

 

Komise po projednání:  

 

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

kVN, NN, VNv“ na pozemcích p.č. 1211, p.č. 494/1, p.č. 494/2 v k.ú. Dluhonice v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 1211 ost. pl., ost. 

komunikace  o výměře 52 m2 a p.č. 494/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. 

Dluhonice.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat přeložku venkovního 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 nemovité věci, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění přeložky 

venkovního vedení VN k tíži pozemků p.č. 1211, p.č. 494/1, p.č. 494/2 v k.ú. Dluhonice ve 

vlastnictví statutárního města Přerov, 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: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/18/2022 

E – 7 

 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku p.č. 497/1 v  Penčice a 

zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit nájem části pozemku p.č. 497/1 ostatní plocha, 

silnice o výměře cca 160 m2 a cca 230 m2 v k.ú. Penčice statutárním městem Přerov, kdy účelem 

nájmu je provádění stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická a Lipňanská v MČ Přerov – 

Penčicích – trasa B,C“ a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat stavbu chodníku a s tím spojeného 

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

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami opravami, provozováním a odstraněním stavby chodníku k tíži pozemku p.č. 497/1 v 

k.ú. Penčice, 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, která z těchto skutečností nastane jako první) maximálně však 

na dobu 1 rok, výše nájemného bude činit 49,- Kč/m2/rok, minimálně 300,- Kč za celé období. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 

však ve výši 1.000,- Kč, a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická a Lipňanská v MČ Přerov – 

Penčicích – trasa B,C“, 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/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/19/2022 

E – 8 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 1452, p.č. 1557/1 a p.č. 

1600, vše v k.ú. Žeravice 

 

Komise po projednání: 

 



1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Optická trasa SEK Dluhonice – Etapa I.“ 

na pozemcích p.č. 1452, p.č. 1557/1 a p.č. 1600, vše v k.ú. Žeravice, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1452 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 4,9 m2, části pozemku p.č. 1557/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 10,5 m2 a části pozemku p.č. 1600 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 7,2 m2, vše v k.ú. Žeravice.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní telekomunikační optické vedení 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 případně rekonstrukce a odstranění vedení 

elektronických komunikací k tíži pozemků p.č. 1452, p.č. 1557/1 a p.č. 1600, vše v k.ú. 

Žeravice v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o., 

se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 03213595 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 Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 

Praha 4 – Chodov, IČ: 03213595, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti.  

 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/20/2022 

E – 9 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 155 v k.ú. Čekyně 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Čekyně, p.č. 284, svod do SP+kNN, 

č. stavby IP-12-8029214“ na pozemku p.č. 155 v k.ú. Čekyně, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 155 ostatní plocha 

o výměře 8 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení 

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

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

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku 

p.č. 155 v k.ú. Čekyně 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 pozemku, 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/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/21/2022 

E – 10 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 530 v k.ú. Penčice 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Penčice, k Lesu, p.č. 63, vyvedení 

kNN z DTS, č. stavby IV-12-8020514“ na pozemku p.č. 530 v k.ú. Penčice, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 530 ostatní plocha 

o výměře 44 m2 v k.ú. Penčice. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení 

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

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

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku 

p.č. 530 v k.ú. Penčice 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 pozemku, 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/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/22/2022 

E – 11 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 1981/47, 2051/9, 4981, 

4983/1, 4984, 4985, 5033, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „REKO MS Přerov – 

Sušilova“ na pozemcích p.č. 1981/47, 2051/9, 4981, 4983/1, 4984, 4985 a 5033, vše v k.ú. 

Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1981/47 ostatní 

plocha o výměře 4 m2, části pozemku p.č. 2051/9 ostatní plocha o výměře 4 m2, části 

pozemku p.č. 4981 ostatní plocha o výměře 55 m2, části pozemku p.č. 4983/1 ostatní plocha 

o výměře 9 m2, části pozemku p.č. 4984 ostatní plocha o výměře 1170 m2, části pozemku 

p.č. 4985 ostatní plocha o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 5033 ostatní plocha o výměře 

16 m2, vše v k.ú. Přerov.   

 

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

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  

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

nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 1981/47, 2051/9, 4981, 4983/1, 4984, 

4985 a 5033, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567 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 GasNet, s.r.o. se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako stavebníkem, nájemcem 

a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/23/2022 

E – 12 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 4980, 4981, 4982, 4985, 

5031, 5032, 5035/1, 5036/2 a 5037 vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „REKO MS Přerov – 

Čechova + 1“ na pozemcích p.č. 4980, 4981, 4982, 4985, 5031, 5032, 5035/1, 5036/2 a 

5037, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4980 ostatní plocha 

o výměře 57 m2, části pozemku p.č. 4981 ostatní plocha o výměře 769 m2, části pozemku 

p.č. 4982 ostatní plocha o výměře 871 m2, části pozemku p.č. 4985 ostatní plocha o výměře 

32 m2, části pozemku p.č. 5031 ostatní plocha o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 5032 

ostatní plocha o výměře 100 m2, části pozemku p.č. 5035/1 ostatní plocha o výměře 185 m2, 

části pozemku p.č. 5036/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 5037 ostatní 

plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov.   

 

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

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  

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

nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 4980, 4981, 4982, 4985, 5031, 5032, 



5035/1, 5036/2 a 5037, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 27295567 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 GasNet, s.r.o. se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako stavebníkem, nájemcem 

a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

UZKMZ/36/2/24/2022 

E – 13 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 51/4 a 51/6, oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby v rámci stavby „Přerov-Kozlovice, 

INVESTMENT, p.č. 51/6, kVN“, č. stavby IZ-12-8002624, na pozemcích p.č. 51/4 a p.č. 

51/6, v k.ú. Kozlovice u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 51/4 ostatní plocha, 

o výměře 43,5 m2 a nájem části pozemku p.č. 51/6 m2 ostatní plocha, o výměře 0,75 m2, 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN a NN a s tím spojené 

omezení povinného, spočívající 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 kabelového vedení 

VN a NN k tíži pozemků p.č. 51/4 a 51/6, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova v majetku 

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

Teplická 874/8, IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 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 Teplická 874/8, IV-Podmokly, 

405 02 Děčín, IČO: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Ing. Šárka Králíčková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

UZKMZ/36/2/25/2022 

E – 14 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 539/1 v k.ú. Penčičky. 

 



Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „k.ú. Penčičky, přípojka vodovodu 

k nemovitosti č. ev. 107“ na pozemku p.č. 539/1 v k.ú. Penčičky, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 539/1 trvalý travní 

porost o výměře 42 m2, v k.ú. Penčičky. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku a s tím spojené omezení 

povinného, spočívající 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 vodovodní přípojky k tíži pozemku p.č. 

539/1 v k.ú. Penčičky v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch Bxxxx Čxxxx, 

bytem xxxx a 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 Bxxxx Čxxxx, bytem xxxx, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

4. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „k.ú. Penčičky, přípojka vodovodu 

k nemovitosti č. ev. 29“ na pozemku p.č. 539/1 v k.ú. Penčičky, v rozsahu dle předložené 

dokumentace. 

 

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 539/1 trvalý travní 

porost o výměře 23 m2, v k.ú. Penčičky. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku a s tím spojené omezení 

povinného, spočívající 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 vodovodní přípojky k tíži pozemku p.č. 

539/1 v k.ú. Penčičky v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch Vxxxx a 

Dxxxx Kxxxx, bytem xxxx Přerov a 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 Vxxxx a Dxxxx Kxxxx, 

bytem xxxx Přerov, jako stavebníky, nájemci a budoucími oprávněnými ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/26/2022 

E – 15 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5096 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 



1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov – Předmostí, Velká Dl, p.č. 5096, 

kNN“, č. stavby IV-12-8022489 na pozemku p.č. 5096 v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5096 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 5 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 s tím spojené omezení 

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

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku 

p.č. 5096 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 

02 Děčín 4, 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 Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035 jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/27/2022 

E – 16 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 29/2, p.č. 517/1 a p.č. 518/1, 

vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Lověšice u PŘ, Brněnská, obn. vedení 

vNN, kNN“ na pozemcích p.č. 29/2, p.č. 517/1 a p.č. 518/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 29/2 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 232,5 m2, části pozemku p.č. 517/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 36 m2 a části pozemku p.č. 518/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 10,5 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy a s tím spojené 

omezení povinného, spočívající 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 zařízení 

distribuční soustavy k tíži pozemků  p.č. 29/2, p.č. 517/1 a p.č. 518/1, vše v k.ú. Lověšice u 

Přerova 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: Bc. Monika Navrátilová  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/28/2022 

E – 17 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 494/1 a p.č. 494/2, oba 

v k.ú. Dluhonice 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Dluhonice, MĚSTO PŘ, p.č. 494/1, 

kNN“, č. stavby IZ-12-8002930 na pozemcích p.č. 494/1 a p.č. 494/2, oba v k.ú. Dluhonice, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 494/1 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2 a části pozemku p.č. 494/2 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 2 m2, oba v k.ú. Dluhonice. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy a s tím spojené 

omezení povinného, spočívající 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 zařízení 

distribuční soustavy k tíži pozemků  p.č. 494/1 a p.č. 494/2, oba v k.ú. Dluhonice 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: Bc. Monika Navrátilová  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/36/2/29/2022 

F – 1 

 

Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí – části pozemků p.č. 4954 a p.č. 

5005 oba v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 347 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 



doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - směnu 

nemovitých věcí - části pozemku p.č. 4954 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 a části pozemku 

p.č. 5005 ostatní plocha o výměře cca 50 m2, oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Statutárního města 

Přerova, za část pozemku p.č. 347 zahrada o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví pana Mxxxx 

Pxxxx, bytem xxxx Přerov-Předmostí, s doplatkem rozdílu cen pozemků. 

 

Odpovídá: Ing. Šárka Králíčková  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

UZKMZ/36/2/30/2022 

F – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 6715/2, 

p.č. 6716/1 a p.č. 6716/2 vše v k.ú. Přerov za části pozemků p.č. 6713/2, p.č. 6714/20, p.č. 

6714/3, p.č. 6750/22, p.č. 6750/21, p.č. 6750/23, p.č. 6750/20 a p.č. 6750/12 vše v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků 

- části p.č. 6715/2 ostatní plocha o výměře cca 122 m2, části p.č. 6716/1 ostatní plocha o výměře 

cca 185 m2, části p.č. 6716/2 ostatní plocha o výměře cca 1454 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova za část p.č. 6713/2 ostatní plocha o výměře cca 147 m2, část p.č. 

6714/20 ostatní plocha o výměře cca 46 m2, část p.č. 6714/3 ostatní plocha o výměře cca 364 

m2, část p.č. 6750/22 ostatní plocha o výměře cca 171 m2, část p.č. 6750/21 ostatní plocha o 

výměře cca 18 m2, část p.č. 6750/23 o výměře cca 73 m2, část p.č. 6750/20 ostatní plocha o 

výměře cca 7 m2 a část p.č. 6750/12 ostatní plocha o výměře cca 790 m2 vše v k.ú. Přerov 

v majetku společnosti NewCo Immo CZ GmbH, id č. HRB 510168, se sídlem In der 

Bettergrube 9, Legefeld, 994 28 Weimar, Spolková republika Německo. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze Ing. arch. Horký informuje, že z důvodu existence izolační zeleně 

v lokalitě nelze z jeho strany návrh podpořit. Ing. Dohnal sděluje, že vybrané pozemky, které 

navíc nejsou pro město zásadní, jsou jediné pozemky navazující na pozemky společnosti 

NewCo Immo CZ GmbH.  

Odpovídá: Marcela Poláková  

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/1, Zdržel se/1 – návrh nebyl přijat  

UZKMZ/36/2/31/2022 

H – 1 

 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov zapsaného 

s duplicitním zápisem vlastnictví pro statutární město Přerov na straně jedné a pana 

JUDr. Ixxxx Jxxxx (k id. ½) a pana Rxxxx Zxxxx (k id. ½) na straně druhé 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

dohody o uznání vlastnického práva a zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním 

městem Přerov jako duplicitně zapsaným vlastníkem pozemku a oprávněným z věcného 

břemene - služebnosti na straně jedné a JUDr. Ixxxx Jxxxx, bytem xxxx Přerov I a Rxxxx 

Zxxxx, bytem xxxx Přerov, jako duplicitně zapsanými vlastníky pozemku a povinnými 

z věcného břemene – služebnosti, na jejímž základě statutární město Přerov uzná vlastnické 

právo JUDr. Ixxxx Jxxxx a Rxxxx Zxxxx k pozemku p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 m2 

v k.ú. Přerov (každému k podílu id. ½ na pozemku) s tím, že JUDr. Ixxx Jxxxx a Rxxxx Zxxxx 



uhradí statutárnímu městu Přerov společně a nerozdílně finanční náhradu, která se bude rovnat 

id. ½ ceny pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklé, jejíž výše bude stanovena 

znaleckým posudkem a současně zřídí ve prospěch statutárního města Přerova bezúplatně věcné 

břemeno - služebnost spočívající v právu oprávněného z věcného břemene - služebnosti zřídit 

a provozovat na pozemcích p.č. 2641 (zahrada) o výměře 550 m2 a p.č. 2642 (zahrada) 

o výměře 675 m2, oba v k.ú. Přerov, vedení veřejného osvětlení a v povinnosti povinných 

z věcného břemene - služebnosti výkon tohoto práva strpět a umožnit oprávněnému z věcného 

břemene - služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na pozemky p.č. 2641 

a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce, modernizace a odstranění vedení veřejného osvětlení, s tím, že rozsah věcného 

břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, bude stanoven 

geometrickým plánem na zaměření věcného břemene - služebnosti. 

Odpovídá: Mgr. Pavel Stoklasa  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

Oddělení majetkoprávní zveřejnilo 4.3.2022 na realitním webu nabídku úplatného převodu 

movité věci – speciálního požárního automobilu AVIA A 31K formou výběrového řízení. 

Uzávěrka přihlášek proběhla dne 4.4.2022 do 11.00 hod. 

 

UZKMZ/36/3/32/2022 

I – 1 

Úplatný převod movité věci – speciálního požárního automobilu AVIA A 31 z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška.  

Návrh na usnesení:  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

bere na vědomí, že do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč se zájmem o koupi 

movité věci – speciálního požárního automobilu AVIA A 31K a vzhledem ke špatnému 

technickému stavu vozidla dojde k jeho ekologické likvidaci. 
 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

       

 

Oddělení majetkoprávní zveřejnilo 4.3.2022 na realitním webu nabídku úplatného převodu na 

pozemek p.č. 545 zahrada o celkové výměře 792 m² v k.ú. Henčlov formou výběrového řízení. 

Uzávěrka přihlášek proběhla dne 4.4.2022 do 11.00 hod. 

 

UZKMZ/36/3/33/2022 

I – 2 

 

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 545 o celkové výměře 792 m2 v k.ú. Henčlov  z 

vlastnictví statutárního města Přerova 

Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška.  



Návrh na usnesení:  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

bere na vědomí skutečnost, že ani při opakovaném vyhlášení výběrového řízení na záměr 

úplatného převodu pozemku p.č. 545 o celkové výměře 792 m2 v k.ú. Henčlov se do 

výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč, a na základě této skutečnosti dojde 

k opětovnému vyhlášení výběrového řízení na předmětný pozemek s časovým odstupem 

a po provedení aktualizace ceny dle znaleckého posudku.  
 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

            

 

UZKMZ/36/3/34/2022 

I - 3 

Oddělení bytové správy zveřejnilo 10.3.2022 na realitním webu nabídku 10 bytů k obsazení 

formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla v pátek 30.3.2022 do 16:00 hod. 

Celkem přišlo 11 přihlášek, ne všichni však splnili podmínky zadaného výběrového řízení. 

Přehled uchazečů byl členům komise předložen. Komise obálky s nabídkou cen nájemného 

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 ul. Na 

Hrázi 2086/24 b.č. 1, na ul. Na Hrázi 2087/26 b.č. 6, na ul. Na Hrázi 2089/30 b.č.  a na ul. Na 

Hrázi 804/34 b.č. 8, na tyto byty nebyla podaná žádná nabídka. Dále byl v nabídce na pronájem 

byt na ul. Komenského 1477/54 b.č. 4 a na ul. Na Hrázi 2088/28, podané nabídky na tyto byty 

neobsahovaly požadované podmínky zadaného výběrového řízení.  

Návrh na usnesení:  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

1. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (1+1), o ploše 71,09 m2, ploše pro nájem 

66,95 m2, v domě č. p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

34, v k. ú. Přerov, Kratochvílova č.o. 20, s Ing. arch. Mxxxx Šxxxx, trvale bytem xxxx 

za nájemné ve výši 75,- 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. 9 (1+1), o ploše 42,25 m2, ploše pro nájem 

41,34 m2, v domě č. p. 804, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 34, s Dxxxx Hxxxx, trvale bytem xxxx Přerov za 

nájemné ve výši 70,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností 

prodloužení za podmínky ukončení nájmu stávajícího bytu č. 6, Škodova 608/33. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 



3. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. 

č. 4293/16, v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6, s Nxxxx Vxxxx, trvale bytem xxxx Přerov za 

nájemné ve výši 123,- 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: Bc. Marek Rybářík  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci tohoto bodu vznesen dotaz ohledně nájmu v TGM 16 – zda po zemřelém panu B. bude 

prostor někomu pronajat – bude zjištěno od pana M. Rybáříka z bytové správy. 

 

Předseda majetkové komise informoval, že vzhledem k plánované operaci se nebude moci 

zúčastnit 37. jednání majetkové komise dne 4.5.2022, a z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že 

jednání bude předsedat Ing. arch. Jan Horký. 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                             Ing. Jan Slivka 

  organizační pracovník komise                                                         předseda  komise                  

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


