
Zápis č. 37 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 4.5.2022 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

    

Ing. arch. Jan Horký     Ing. Jan Slivka - omluven     

Mgr. Bc. Jarmila Ižová       

Ing. Lubomír Svoboda     

Vojtěch Nezval 

Martina Rejhonová 

Ing. David Gerža 

Martina Mazurová 

Pavel Vrána 

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

 

  

 

 

Hosté:  

Michal Zácha, DiS. – online 

Bc. Marek Rybářík – vedoucí oddělení bytové správy 

 

 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Majetkoprávní záležitosti 

3. Výběrová řízení 

4. Různé 

 

        

 

        

 

 

 

 



K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi pro majetkové záležitosti Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil v 15.00 hodin 

Ing. arch. Jan Horký, který byl pověřen zastoupením omluveného předsedy komise pana Ing. 

Jana Slivky. 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 upravený materiál A – 1, o materiál C – 5 a E - 5. Rovněž 

doplnil program jednání komise o bod 3. výběrová řízení na obsazení bytů. Komise 

hlasovala o doplněném programu, který byl schválen.   

 

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

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/37/2/1/2022 

A-1 

 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova - bytových jednotek č. 2175/17, č. 2175/18, č. 2175/19 a                

č. 2175/20 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov: 

 

1. úplatný převod bytové jednotky č. 2175/17 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 

5) o celkové výměře 62,20 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2175, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

6220/133875 z vlastnictví statutárního města Přerova,  

 

2. úplatný převod bytové jednotky č. 2175/18 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 

5) o celkové výměře 75,20 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2175, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

7520/133875 z vlastnictví statutárního města Přerova,  

 

3. úplatný převod bytové jednotky č. 2175/19 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 

5) o celkové výměře 62,20 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2175, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

6220/133875 z vlastnictví statutárního města Přerova,  

 

4. úplatný převod bytové jednotky č. 2175/20 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá  



Trávnická 5) o celkové výměře 70,55 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 

id. 7055/133875 z vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

POZNÁMKA: Před projednáním materiálu A – 1 dorazila paní Martina Mazurová.  

 

DISKUZE: V rámci diskuze vyjádřil Ing. arch. Horký své doporučení, aby nedošlo k prodeji 

uvedených nájemních bytů. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

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

 

UZKMZ/37/2/2/2022 

B – 1  

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov. 

Komise po projednání:  

VARIANTA II 

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

části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova za cenu 690.790,- 

Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1377/27/21 ze dne 20.10.2021, který si nechalo 

vypracovat statutární město Přerov. 

DISKUZE: V rámci diskuze Ing. Svoboda sdělil své doporučení, aby město vlastnilo shora 

uvedený pozemek, avšak za cenu ZP ve výši 690.790,- Kč. 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/37/2/3/2022 

B - 2 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6834/6 v 

k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

úplatný převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 6834/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 924 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.   

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



UZKMZ/37/2/4/2022 

B – 3 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova  - části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice  

 

Komise po projednání: 

 

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

části pozemku p.č. 372/1 zahrada o výměře cca 17 m2 v k.ú. Dluhonice z podílového 

spoluvlastnictví pana Rxxxx Zxxxxx, bytem xxxx k id ½ a paní Vxxxx Zxxxx, bytem xxxxx     

k id ½ do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/37/2/5/2022 

C – 1  

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova –  pozemku  p.č. 1034 v k.ú.  Újezdec u Př.  

 

Komise po projednání:  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemku p.č. 1034 orná půda o celkové 

výměře 1.920 m2 v  k.ú. Újezdec u Př. ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/37/2/6/2022 

C – 2 

 

Záměr statutárního města Přerov – pacht/výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov –  část pozemku p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – změnu předmětu pachtu a výše pachtovného 

sjednané v pachtovní smlouvě ze dne 20.4.2022 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

propachtovatelem a  Lxxxx Kxxxx bytem Přerov xxxx jako pachtýřem na část pozemku p.č. 

2554/3 zahrada o výměře 400 m2 v k.ú. Přerov a to tak, že:  

 - původní předmět pachtu – část pozemku o výměře 400 m2 se změní nově na část pozemku  

   o výměře 200 m2, 

- původní výše pachtovného – 1.200,-Kč/rok se změní na novou výši pachtovného – 600,- 

   Kč/rok.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 2554/3 zahrada       

o výměře 200 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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



UZKMZ/37/2/7/2022 

C – 3 

  

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – části pozemku  p.č. 805/6  v k.ú.  Dluhonice 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části  pozemku  p.č. 805/6 ovocný sad  o 

výměře 170 m2  v  k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

  

 

UZKMZ/37/2/8/2022  

C – 4 

  

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

Přerov – prostoru v budově občanské vybavenosti bez č.p./č.e., příslušné k části obce 

Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 725 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 

11) 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru v budově občanské vybavenosti 

bez č.p./č.e., příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 725 

v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 11) o celkové výměře 40,70 m2 ve vlastnictví statutárního města 

Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/37/2/9/2022 

C – 5 (na stůl) 

 

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

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

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

16) 

 

Komise po projednání: 

 

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

ze dne 28.6.2021 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Ing. arch. 

Jxxxx Hxxxx, místem podnikání Přerov xxxx jako nájemcem na část nebytové jednotky               

č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místností č. 503, č. 504.1, č. 514 

o celkové výměře 86,24 m2 situované ve 4. NP a to tak, že původní doba nájmu – na dobu 

určitou do 30.6.2022 se změní na novou dobu nájmu – na dobu určitou do 30.11.2022, 

 



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

ze dne 17.12.2021 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Mgr. 

Lxxxxí Hxxxx, místem podnikání Přerov xxxx jako nájemcem na část nebytové jednotky             

č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti č. 507 o celkové výměře 

17,13 m2 situované ve 4. NP a to tak, že původní doba nájmu – na dobu určitou do 31.5.2022 

se změní na novou dobu nájmu – na dobu určitou do 30.11.2022, 

 

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

ze dne  29.12.2019, ve znění dodatků č. 1 ze dne 23.9.2020, č. 2 ze dne 10.12.2020 a č. 3 ze 

dne 25.10.2021 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a evidovanou 

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

45180270  jako nájemcem  na část  nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 

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

Přerov (nám. TGM 16) - místností č. 309 a č. 310 o celkové výměře 33,2 m2 situované ve 4. 

NP a to tak, že původní doba nájmu – na dobu určitou do 30.6.2022 se změní na novou dobu 

nájmu – na dobu určitou do 30.11.2022. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze Ing. arch. Horký informoval, že vzhledem k tomu, že se jedná 

v předloženém materiálu rovněž o prostor, v němž je sám nájemcem, nebude v tomto bodě 

hlasovat.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/37/2/10/2022 

D – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem a výpůjčka nemovitých  věcí v majetku 

statutárního města Přerova – sportovního areálu Skalka v k.ú. Vinary u Přerova  - 

prodloužení smluvního vztahu 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu budovy občanského vybavení 

bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 282 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m2 a části 

pozemku p.č. 55/3 o výměře 9600 m2 vše v k.ú. Vinary u Přerova (sportovní areál Skalka 

Vinary) a prodloužení výpůjčky pozemku p.č. st. 282 zastavěná plocha a nádvoří o výměře      

111 m2 v k.ú. Vinary u Přerova, založených nájemní smlouvou  a smlouvou o výpůjčce 

uzavřenou dne 20.7.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5.2020, na dobu určitou do 

31.7.2022, mezi SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vinary, IČ. 65920732, se sídlem 

Vinařská 18/5, Přerov XI-Vinary, jako nájemcem a vypůjčitelem a statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a půjčitelem, o tři roky tj. do 31.7.2025. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 

UZKMZ/37/2/11/2022 

E – 1  

 



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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1042/1, 1042/3, 7289/1, 

7289/2 a 7289/15, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov EUROVIA, 

Tovární, p.č. 1042/1, kNN, č. stavby IV-12-8021818“ na pozemku p.č. 1042/1, 1042/3, 

7289/1, 7289/2 a 7289/15, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1042/1 ostatní 

plocha o výměře 78 m2, části pozemku p.č. 1042/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, části 

pozemku p.č. 7289/1 ostatní plocha o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 7289/2 ostatní 

plocha o výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 7289/15 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 

kabelové vedení NN a zemnění a s tím spojené 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 kabelového vedení NN a zemnění k tíži pozemku p.č. 1042/1, 

1042/3, 7289/1, 7289/2 a 7289/15, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova, 

a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 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/8, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/37/2/12/2022 

E – 2 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 708, 709, 710/2, 712/19, 

4957/3, 4977, vše v k.ú. Přerov 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Rekonstrukce vodovodu v části ulice 

Kojetínská Přerov“ na pozemcích p.č. 708, 709, 710/2, 712/19, 4957/3, 4977, vše v k.ú. Přerov, 

v rozsahu dle předložené dokumentace. 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 708 ostatní plocha 

o výměře 0,6 m2, části pozemku p.č. 709 ostatní plocha o výměře 24,6 m2, části pozemku p.č. 

710/2 ostatní plocha o výměře 9,4 m2, části pozemku p.č. 712/19 ostatní plocha o výměře         



28,1 m2, části pozemku p.č. 4957/3 ostatní plocha o výměře 3,6 m2 a části pozemku p.č. 4977 

ostatní plocha o výměře 154,7 m2, vše v k.ú. Přerov. 

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 pozemků p.č. 708, 709, 710/2, 712/19, 

4957/3, 4977, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, IČ: 

47674521 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 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, IČ: 47674521, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/37/2/13/2022 

E - 3 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4394/1 a 4516/1, vše v k.ú. 

Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „PŘÍPOJKA A VS 

PRO OBJEKT ULICE SEIFERTOVA PŘEROV“ na pozemku p.č. 4394/1 a 4516/1, vše 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4394/1 ostatní 

plocha o výměře 80,5 m2 a části pozemku p.č. 4516/1 ostatní plocha o výměře 7,4 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 

teplovodní potrubí a s tím spojené 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 teplovodního potrubí k tíži pozemku p.č. 4394/1 a 4516/1, vše v k.ú. Přerov, v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., 

Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453 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 Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 



DISKUZE: V rámci diskuze je doporučeno doložit situační výkres se zákresem ochranného 

pásma vedení teplovodu s tím, aby nedošlo k ohrožení stávajících dřevin tímto ochranným 

pásmem vedení teplovodu. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/37/2/14/2022 

E – 4 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 193/1 (podílu 

150843/180944), p.č. 510/2, p.č. 4929/1 a p.č. 4932/1, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „PŘÍPOJKA A VS 

PRO NOVOU RADNICI, UL. JATEČNÍ, PŘEROV“ na pozemku p.č. 193/1, 510/2, 

4929/1, 4932/1, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 193/1 ostatní 

plocha o výměře 63 m2, části pozemku p.č. 510/2 ostatní plocha o výměře 49 m2, části 

pozemku p.č. 4929/1 ostatní plocha o výměře 288 m2 a části pozemku p.č. 4932/1 ostatní 

plocha o výměře 21 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 

horkovodní potrubí a s tím spojené 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 horkovodního potrubí k tíži pozemku p.č. 193/1, 510/2, 4929/1, 4932/1, vše 

v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Teplo 

Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453 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 Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 

25391453, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/37/2/15/2022 

E – 5 (na stůl) 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 807/3, p.č. 808/1, p.č. 806/2, 

p.č. 802, p.č. 805/1, p.č. 800, p.č. 6963, p.č. 901/1 vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  



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

p.č.7289/31,kNN“ na pozemcích p.č. 807/3, p.č. 808/1, p.č. 806/2, p.č. 802, p.č. 805/1, p.č. 

800, p.č. 6963, p.č. 901/1 vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 807/3 ostatní plocha 

o výměře 78 m2, p.č. 808/1 ostatní plocha o výměře 100 m2, p.č. 806/2 ostatní plocha o 

výměře 16 m2, p.č. 802 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.č. 805/1 ostatní plocha o výměře 

74 m2, p.č. 800 ostatní plocha o výměře 36 m2, p.č. 6963 ostatní plocha o výměře 28 m2, p.č. 

901/1 zahrada o výměře 8 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 

zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, 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. 807/3, p.č. 808/1, p.č. 

806/2, p.č. 802, p.č. 805/1, p.č. 800, p.č. 6963, p.č. 901/1 vše v k.ú. Přerov 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: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/37/2/16/2022 

H – 1 

 

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

města Přerova k pozemku p.č. 6590/47, 6590/54 a p.č. 6590/55, vše v k.ú. Přerov 

prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

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

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

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 6590/47, 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1066 m2, k pozemku p.č. 6590/54, ostatní plocha, 

manipulační plocha o výměře 449 m2 a k pozemku p.č. 6590/55, zahrada o výměře 269 m2, vše 

v k.ú. Přerov, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Státnímu 

pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako osobě povinné z 

předkupního práva. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

UZKMZ/37/2/17/2022 



H – 2 

Majetkoprávní vypořádání – infrastruktura ul. Na Červenici v k.ú. Čekyně  

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby účelové komunikace, přípojky vody                  

a přípojky kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 791, p.č. 792 a p.č. 1062 vše v k.ú. 

Čekyně v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 791 orná půda           

o výměře cca 198 m2, části p.č. 792 ostatní plocha  o výměře cca 34 m2 a části p.č. 1062 

ostatní plocha o výměře cca 7 m2 vše v k.ú. Čekyně.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku a kanalizační přípojku 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 těchto 

přípojek k tíži pozemků p.č. 791, p.č. 792 a p.č. 1062 vše v k.ú. Čekyně ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch Mxxxx Dxxx, bytem xxx, 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 Mxxxx Dxxxx, bytem xxxx, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

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

úplatný převod stavby účelové komunikace vybudované na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 

oba v k.ú. Čekyně z vlastnictví stavebníka – pana Mxxxx Dxxxx, bytem xxx, do majetku 

statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.210,- Kč včetně DPH.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem Mxxxx Dxxxx, 

bytem xxx, (jako budoucím prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

kupujícím). Kupní smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající 

předloží budoucímu kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy pro užívání stavby komunikace, nejpozději však do 5 let od uzavření 

budoucí kupní smlouvy. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/37/3/18/2022 

I – 1 

Oddělení bytové správy zveřejnilo 4.4.2022 na realitním webu nabídku 7 bytů k obsazení 

formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla v pondělí 02.05.2022 do 16:00 hod.. 

Celkem přišlo 14 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.  

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 55,8 

m², v domě č.p. 1477, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 655 v k.ú. 

Přerov, Komenského č.o. 54 s panem Mxxxx Kxxxx, trvale bytem xxxx za nájemné ve výši 

76,- 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. 4 (1+1) o ploše 41,03 m², ploše pro nájem 37,43 

m², v domě č.p. 2089, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4010 v k.ú. 

Přerov, Na Hrázi č.o. 30 s panem Txxxx Bxxxx, trvale bytem xxxx za nájemné ve výši 62,- 

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. 8 (1+1) o ploše 41,86 m², ploše pro nájem 40,79 

m², v domě č.p. 804, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4039 v k.ú. 

Přerov, Na Hrázi č.o. 34 s panem Jxxxx Pxxxx, trvale bytem xxxx za nájemné ve výši 90,- 

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.  

 

DISKUZE: V rámci diskuze byla členům komise sdělena informace, že žadatel o nájem, který 

podal přihlášku k několika bytům, pan Mxxxx Kxxxx, patří již z předchozích zkušeností 

k problémovým nájemníkům. Na základě tohoto sdělení komise nechala hlasovat o usnesení:  

 

Komise po projednání nedoporučuje přidělení bytu panu Mxxxx Kxxxx, trvale bytem Kopaniny 

12 

 

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

 

Následně komise hlasovala o předloženém návrhu na usnesení. 

 

Odpovídá: Bc. Marek Rybářík  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4) Různé 

 

V rámci bodu Různé nebylo nic projednáváno. 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                             Ing. arch. Jan Horký 

  organizační pracovník komise                                                              člen komise                  

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


