
Zápis č. 38 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 1.6.2022 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

    

Ing. Jan Slivka     Vojtěch Nezval 

Ing. arch. Jan Horký     

Mgr. Bc. Jarmila Ižová       

Ing. Lubomír Svoboda    

Martina Rejhonová 

Ing. David Gerža 

Martina Mazurová 

Pavel Vrána 

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

 

  

 

 

Hosté:  

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

Michal Zácha, DiS. - radní 

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 

předseda komise 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 E – 8, o materiál H - 1. 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/38/2/1/2022 

A-1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 462/3 a pozemku p.č. 463 oba v k.ú.  

Penčičky 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

 
1. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 462/3 zahrada 

o výměře cca 220 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do majetku žadatele. 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 463 zahrada o výměře 400 m2 a části pozemku p.č. 462/3 zahrada o výměře 

cca 90 m2 oba v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do majetku žadatele. 

3. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 463 zahrada o výměře 

400 m2 z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na prodej tohoto 

pozemku. 

 

Odpovídá: Ing. Šárka Králíčková  

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

 

POZNÁMKA: V průběhu projednávání bodu A-1 se dostavil Ing. Lubomír Svoboda, 

komise tedy již hlasovala v osmi členech.      

 

UZKMZ/38/2/2/2022 

A – 2  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

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

části pozemku p.č. 5215/27 ostatní plocha o výměře cca  95 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova žadateli. 

  

DISKUZE: Ing. arch. Horký k danému bodu uvádí, že se domnívá, že při vjezdu do Statutárního 

města Přerova je k vidění již přemíra garáží. 

 



Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 

UZKMZ/38/2/3/2022 

A - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 zastavěná plocha 

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

v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.   

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

 

UZKMZ/38/2/4/2022 

B – 1 

 

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 

1/2 na pozemku p.č. 548/4 a pozemku p.č. 548/5, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

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 – podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 548/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 

a pozemky p.č. 548/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 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/38/2/5/2022 

B – 2  

 

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –pozemku p.č. 263 a 

pozemku p.č. 264, oba v k.ú. Čekyně. 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

úplatný převod a schválit bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 263 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 264 ostatní plocha, 

zeleň, oba v k.ú. Čekyně 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/38/2/6/2022 

B – 3 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovité věci – podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 507/2 ostatní plocha, ostatní dopravní 

plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví paní Exxxx Hxxxx, bytem xxxxx, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

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

 

UZKMZ/38/2/7/2022 

B – 4 

  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 6395/4 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 6395/4 orná půda o výměře 6009 m2  

v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 

8, do majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

  

 

UZKMZ/38/2/8/2022  

B – 5 

  

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 665/29 trvalý travní porost o výměře 



1274 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, 

Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320, do majetku statutárního města Přerova.  

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

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

 

UZKMZ/38/2/9/2022 

B – 6  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 194, 195, 196, 198 a 199, vše v k.ú. Žeravice 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 194 ostatní plocha o výměře 622 m2, pozemku p.č. 195 zahrada o 

výměře 482 m2, pozemku p.č. 196 ostatní plocha o výměře 346 m2, pozemku p.č. 198 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 183 m2 a pozemku p.č. 199 ostatní plocha o výměře 56 m2, vše v 

k.ú. Žeravice z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

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

DISKUZE: V rámci diskuze byl zodpovězen dotaz Ing. Svobody, proč v tomto případě není 

realizován bezúplatný převod, sděleno, že při bezúplatných převodech je město vázáno 

zásadními omezujícími podmínkami, což je v tomto případě nežádoucí. 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/38/2/10/2022 

C – 1 

 

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

Přerov –  části pozemku  p.č. 455/2  v k.ú.  Lověšice u Přerova   

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku  p.č. 455/2 ovocný sad o 

výměře 226 m2 v  k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

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

 

UZKMZ/38/2/11/2022 

C – 2  

 

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

města Přerov –  části pozemku  p.č. 2578/1  v k.ú.  Přerov 

 

Komise po projednání: 



 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku  p.č. 2578/1 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova.     

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku  p.č. 2578/1 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 16 m2 v  k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova.   

   

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/38/2/12/2022 

C – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerov – části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem části pozemku p.č. 3751/1 ost. pl., ost. 

komunikace o  výměře 45,6 m2 v  k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/38/2/13/2022 

C – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – nájem a pacht nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6836/2, p.č. 6836/3, p.č. 6836/4, p.č. 6836/5 a 

části pozemku 4811/3, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemku p.č. 6836/2 zahrada o celkové 

výměře 471 m2, pozemku p.č. 6836/5 zahrada o celkové výměře 433 m2 a části pozemku 

p.č. 4811/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 99 m2, vše v k.ú. Přerov, ve 

vlastnictví statutárního města Přerov, 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku p.č. 6836/3 zastavěná plocha 

a nádvoří o celkové výměře 18 m2 a pozemku p.č. 6836/4 zastavěná plocha a nádvoří o 

celkové výměře 18 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová  

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

 

UZKMZ/38/2/14/2022 

D - 1 

 

Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – prostor v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části obce 

Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č.  st. 481 v k.ú. Předmostí (Tyršova 68) 



Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení doby výpůjčky sjednané ve smlouvě 

o výpůjčce ze dne 28.8.2019 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a  příspěvkovou 

organizací Sociální služby města Přerova, sídlem Přerov I-Město, Kabelíkova 14a, IČ 4955885 

jako vypůjčitelem na prostor č. 101 v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části 

obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 481 v k.ú. Předmostí (Dům s 

pečovatelskou službou Tyršova 68) o celkové výměře 201,21 m2 a to tak, že původní doba 

výpůjčky – na dobu určitou do 31.8.2022 se změní na novou dobu výpůjčky – na dobu určitou 

do 31.8.2025. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/38/2/15/2022 

D– 2 

Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce prostor 

v objektu stavby občanského vybavení č.p. 93 a č.p. 204 příslušné k části obce Přerov II - 

Předmostí  

 

Komise po projednání:  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce 

uzavřené dne 16.5.2006, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 27.7.2009 mezi statutárním 

městem Přerov (jako půjčitelem) a Městskou knihovnou v Přerově, příspěvková organizace, se 

sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 36, IČ: 70887616, kdy předmětem dodatku je zúžení předmětu 

výpůjčky o místnost č. 19 o výměře 78,05 m2, která je situována v 1. patře objektu občanského 

vybavení č.p. 93 příslušného k části obce Přerov II – Předmostí, která je součástí pozemku p.č. 

st. 104 v k.ú. Předmostí a objektu občanského vybavení č.p. 204 příslušného k části obce Přerov 

II – Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 195 v k.ú. Předmostí. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/38/2/16/2022 

E – 1 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 587/1, p.č. 4939 a p.č. 

4956/1, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

3. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Č. Drahlovského – oprava 

kanalizace“ na pozemcích p.č. 587/1, p.č. 4939 a p.č. 4956/1, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 587/1 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2, části pozemku p.č. 4939 ostatní plocha, ostatní 



komunikace o výměře 13 m2 a části pozemku p.č. 4956/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 125 m2, vše v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizační 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 kanalizačního řadu k tíži pozemků p.č. 

587/1, p.č. 4939 a p.č. 4956/1, 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, 750 02 Přerov, 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 pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a 

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

750 02 Přerov, IČ: 47674521, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

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

 

UZKMZ/38/2/17/2022 

E – 2 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 5040 a p.č. 5041, oba v k.ú. 

Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov – oprava kanalizace – ulice 

Macharova“ na pozemcích p.č. 5040 a p.č. 5041, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5040 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 a části pozemku p.č. 5041 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 450 m2, oba v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizační řad, včetně veřejných částí 

domovních přípojek a přípojek do uličních vpustí, 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 kanalizačního řadu k tíži pozemků p.č. 5040 a p.č. 5041, 

oba 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, 750 02 

Přerov, 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 pozemků, 

pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a společností Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 



Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

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

 

UZKMZ/38/2/18/2022 

E – 3 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 4394/1 a p.č. 4516/1, oba 

v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, GEFEST, Seifertova, kNN“, č. 

stavby IV-12-8021665 na pozemcích p.č. 4394/1 a p.č. 4516/1, oba v k.ú. Přerov v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

 

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

plocha, ostatní komunikace o výměře 336 m2 a části pozemku p.č. 4516/1 ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 22,5 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 zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a 

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

p.č. 4394/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 4516/1 ostatní plocha, jiná plocha, oba 

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 pozemků, 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. 

POZNÁMKA: Požadavek Ing. arch. Horkého na doložení příslušného situačního výkresu 

se zákresem stromů, po jeho dodání všem členům komise bude bod E – 3 odhlasován per-

rollam. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

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

 

UZKMZ/38/2/19/2022 

E – 4 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 131/7, 526/1, 526/2 a 600, vše 

v k.ú. Předmostí. 

 



Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM 

HYUNDAI PŘEROV – splašková kanalizace“ na pozemku p.č. 131/7 zahrada, pozemku 

p.č 526/1 ostatní plocha, pozemku p.č. 526/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 600 ostatní 

plocha, vše v k.ú. Předmostí, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

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

výměře 4 m2, části pozemku p.č. 526/1 ostatní plocha o výměře 38 m2, části pozemku p.č. 

526/2 ostatní plocha o výměře 33 m2 a části pozemku p.č. 600 ostatní plocha o výměře 4 

m2, vše v k.ú. Předmostí.   

 

3. 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. 

131/7, 526/1, 526/2 a 600, vše v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova, a to 

ve prospěch společnosti Horimex cars s.r.o., se sídlem Týnecká 894/53, Holice, 779 00 

Olomouc, IČ: 25852060 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 Horimex 

cars s.r.o., se sídlem Týnecká 894/53, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 25852060, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

4. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM 

HYUNDAI PŘEROV – přepad z retence dešťové kanalizace“ na pozemku p.č 526/1 ostatní 

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

 

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 526/1 ostatní 

plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Předmostí.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat přepad z retence dešťové kanalizace 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 přepadu z 

retence dešťové kanalizace k tíži pozemku p.č. 526/1, vše v k.ú. Předmostí v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Horimex cars s.r.o., se sídlem 

Týnecká 894/53, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 25852060 a po uplynutí zákonem stanovené 

doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 5. 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 Horimex cars s.r.o., se sídlem Týnecká 894/53, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 

25852060, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/38/2/20/2022 



E – 5 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 7152/1, 7152/3 a 2579/9 vše 

v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Vybudování telekomunikační optické 

přípojky pro p.č. 649/27, k.ú. Kozlovice“ na pozemcích p.č. 7152/1 v délce cca 3 bm, p.č. 

7152/3 v délce cca 4 bm a p.č. 2579/9 v délce cca 7 bm, vše v k.ú. Přerov.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 7152/1 ostatní 

plocha o výměře cca 4 m2, nájem části pozemku p.č. 7152/3 ostatní plocha o výměře cca 

5 m2 a nájem části pozemku p.č. 2579/9 trvalý travnatý porost o výměře cca 12 m2, vše 

v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní kabelové optické vedení 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 optického 

kabelového vedení k tíži pozemků p.č. 7152/1, 7152/3 a 2579/9 vše v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 

2252/8, Praha 4 – Chodov, 148 00 Praha, 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, Praha 4 – Chodov, 148 00 Praha, IČ: 

03213595, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Ing. Šárka Králíčková 

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

 

UZKMZ/38/2/21/2022 

E – 6 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Újezdec, Spojovací, p.č. 63, vNN, 

kNN, č. stavby IV-12-8023836“ na pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 8/1 ostatní plocha 

o výměře 53 m2 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 zatíženou nemovitou věc, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení 

NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku p.č. 8/1 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 

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/8, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/38/2/22/2022 

E – 7 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 695 v k.ú. Čekyně 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Čekyně, Slunečná, p.č. 707/1, 

kNN“, č. stavby IV-12-8022189, na pozemku p.č. 695 v k.ú. Čekyně, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 695 ostatní plocha, 

o výměře cca 4 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 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. 695 v k.ú. Čekyně 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 pozemku, 

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/8, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/38/2/23/2022 

E – 8 – NA STŮL 



Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova – pozemcích p.č. 3, p.č. 4, p.č. 5, p.č. 7, p.č. 8, p.č. 12, p.č. 13, p.č. 15, 

p.č. 16/2, p.č. 20, p.č. 71, p.č. 75, p.č. 91, p.č. 118, p.č. 125, p.č. 152, p.č. 153, p.č. 154, 

p.č. 155, p.č. 194, p.č. 195, p.č. 196, p.č. 197, p.č. 198, p.č. 247, p.č. 248/1, p.č. 287/1, 

p.č. 314/1, p.č. 314/2, p.č. 317/1, p.č. 317/2, p.č. 318, p.č. 320, p.č. 388, p.č. 401, p.č. 405, p.č. 

419, p.č. 420, p.č. 520, p.č. 522, p.č. 656, p.č. 695, p.č. 826, p.č. 913, p.č. 937/4, p.č. 1036, 

p.č. 1062, p.č. 1158, p.č. 1159/3, p.č. 1261, vše v k.ú. Čekyně 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající 

právu oprávněného z věcného břemene – 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 kanalizace k tíži pozemků p.č. 3 ostatní plocha, zeleň, p.č. 4 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p.č. 5 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 7 ostatní plocha, zeleň, p.č. 

8 ostatní plocha, zeleň, p.č. 12 ostatní plocha, zeleň, p.č. 13 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.č. 15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 16/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 71 ostatní plocha, zeleň, p.č. 75 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 91 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 118 ostatní plocha, zeleň, p.č. 125 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 152 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 153 ostatní 

plocha, jiná plocha, p.č. 154 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 155 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 194 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 195 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 196 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 197 zahrada, p.č. 198 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p.č. 247 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 248/1 ostatní 

plocha, neplodná půda, p.č. 287/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 314/1 zahrada, p.č. 

314/2 zahrada, p.č. 317/1 ostatní plocha, zeleň, p.č. 317/2 ostatní plocha, zeleň, p.č. 318 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p.č. 320 ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 388 ostatní plocha, 

ostatní komunikace, p.č. 401 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 405 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 419 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 420 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 520 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 522 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 656 zahrada, p.č. 695 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 826 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p.č. 913 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené, p.č. 937/4 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1036 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1062 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1158 orná půda, p.č. 1159/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 1261 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Čekyně v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Vodovody a Kanalizace Přerov, a.s. se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521. Věcné břemeno bude 

zřízeno v rozsahu geometrického plánu č. 515-205/2019, na dobu neurčitou, za jednorázovou 

úhradu ve výši 188.296, - Kč bez DPH. 

 

Odpovídá: Ing. Šárka Králíčková 

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

 

UZKMZ/38/2/24/2022 

F – 1  

 

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 

v k.ú. Vinary u Přerova za část pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u Přerova 

 

Komise po projednání:  

 



schválit záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 

zahrada o výměře cca 850 m2 v k.ú. Vinary u Př. ve vlastnictví statutárního města Přerova za 

část pozemku p.č. 207/5 zahrada o výměře cca 650 m2 v k.ú. Vinary u Př. v podílovém 

spoluvlastnictví Zxxxx Mxxxx, bytem xxxxx k id ½ a Jxxxx Zxxxxx, bytem, xxxx k id ½ 

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze přednesen návrh, zda by nebylo vhodné uvažovat současně o 

dělení pozemku StMPr na dva. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

UZKMZ/38/2/25/2022 

F – 2  

 

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 6840/2, p.č. 

6840/3, p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 6768/1 a část p.č. 6768/2 oba v k.ú. 

Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova 

– směnu nemovitých věcí – pozemků p.č. 6840/2 ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 6840/3 

orná půda o výměře 2652 m2 a p.č. 6840/19 orná půda o výměře 1279 m2 vše v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 6768/1 ostatní plocha o výměře 

4753 m2 a část pozemku p.č. 6768/2 orná půda o výměře cca 3547 m2 oba v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, v hospodaření 

Střední školy zemědělské, se sídlem Přerov, Osmek 47 bez doplatku rozdílu cen 

směňovaných pozemků. 

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

– bezúplatný převod pozemků p.č. 6840/2 ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 6840/3 orná 

půda o výměře 2652 m2 a p.č. 6840/19 orná půda o výměře 1279 m2 vše v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 40a,  hospodaření Střední školy zemědělské, se sídlem Přerov, 

Osmek 47. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

UZKMZ/38/2/26/2022 

H – 1 – NA STŮL  

 

Smlouva o zhodnocení silničního majetku -  stavba „Přechod pro chodce Přerov VIII-

Henčlov“ 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku 

mezi statutárním městem Přerov, jako investorem a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a, jako hospodářem ve znění dle přílohy.   

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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



K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/38/3/27/2022 

I – 1 

Oddělení bytové správy zveřejnilo 06.05.2022 na realitním webu nabídku 4 bytů k obsazení 

formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla ve středu 01.06.2022 do 16:00 hod.. 

Celkem přišlo 5 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 

 

schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1) o ploše 38,65 m², ploše pro nájem 36,09 

m², v domě č.p. 2087, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4008 v k.ú. 

Přerov, Na Hrázi č.o. 26 s paní Mgr. Mxxxx Rxxxx, trvale bytem xxxx za nájemné ve výši 92,- 

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 byl Ing. arch. Horkým vznesen dotaz, zda by bylo možné 

neobsazené byty ve vlastnictví StMPr nabídnout k bydlení ukrajinským uprchlíkům. Sděleno 

panem radním Záchou, že vzhledem k dostatečné ubytovací kapacitě na území StMPr určené 

pro ukrajinské uprchlíky a rovněž k současným narůstajícím případům zneužívání sociální 

politiky některými ukrajinskými uprchlíky, je v této záležitosti na místě zvýšená opatrnost 

s poskytováním bytů těmto lidem. Pokud jde o malý zájem o obsazování městských bytů při 

vyhlášených výběrových řízeních, jeví se jako varianta vytipování několika konkrétních bytů 

za účelem jejich obsazení k dlouhodobému pronájmu s tím, že nájemci si daný byt na vlastní 

náklady budou rekonstruovat.  

 

Odpovídá: Bc. Marek Rybářík  

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

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci bodu Různé komise bere na vědomí informaci Ing. arch. Horkého o připravené 

předloze do ZM zastupitele, pana Pavla Ondrůje, která se týká zrušení části dřívějšího usnesení 

ZM o záměru úplatného převodu budovy TGM 8, a to ve dvou následujících variantách. 

 

 

VARIANTA  I 

1. ruší část usnesení č. 416/12/3/2020, a to v bodě 2, písm. f, 

 

2. schvaluje doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. 

T. G. Masaryka 8 v Přerově neprodávat budovu TGM 8; ponechat ji v majetku města 

a zajistit její dlouhodobý pronájem; 

 



3. ukládá Magistrátu města Přerova, Kanceláři primátora realizovat ve spolupráci s 

pracovní skupinou k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v 

Přerově anketu pro občany města ve věci využití budovy TGM 8, dle důvodové 

zprávy. 

 
Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 05.09.2022 

 

VARIANTA  II 

1. ruší část usnesení č. 416/12/3/2020, a to v bodě 2, písm. f, 

 

2. schvaluje doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. 

T. G. Masaryka 8 v Přerově oddělit pozemek dvorní přístavby a nádvoří a stanovit 

regulační podmínky pro prodej, včetně podmínečného vlastnického práva daného 

kolaudací rekonstrukce budovy. 

3. ukládá Magistrátu města Přerova, Odboru Majetku ve spolupráci s pracovní skupinou 

k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově stanovit a 

právně připravit regulativy a podmínky pro prodej. 

 
 

 

V rámci diskuze sděleno, že v současné době nejsou finanční prostředky na opravu zmíněné 

budovy, k tomu probíhá pasport budovy, která při současném stavu není připravena ani 

k prodeji ani k rekonstrukci – nejdříve je třeba budovu zlegalizovat v majetkoprávních 

vztazích, a teprve následně podniknout další kroky, avšak nyní není nezbytně nutné rušit již 

zmíněné přijaté usnesení ZM, záměr úplatného převodu může i nadále zůstat schválený, 

přesto lze hledat investora, který bude mít s budovou TGM 8 podnikatelský záměr a 

zajistí opravu budovy. Pokud by se takový podnikatel osvědčil, není vyloučeno hovořit o 

převodu budovy. 

Majetková komise v této věci nepřijala žádné usnesení, pouze doporučuje věnovat se 

problematice týkající se nemovitosti TGM 8 až po volbách, které se konají v září 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci bodu Různé byly členy komise odsouhlaseny termíny pro konání majetkové komise 

v letních měsících, a to ve dnech 29.6.2022, 27.7.2022 a 31.8.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                             Ing. Jan Slivka 

  organizační pracovník komise                                                        předseda  komise                  

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


