
 

Zápis č. 39 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 29.6.2022 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

    

Ing. Jan Slivka     Ing. David Gerža - omluven 

Ing. arch. Jan Horký     

Mgr. Bc. Jarmila Ižová       

Ing. Lubomír Svoboda    

Martina Rejhonová 

Martina Mazurová 

Pavel Vrána 

Vojtěch Nezval 

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

 

  

 

 

Hosté:  

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

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 

3. výběrová řízení o výběrové 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/39/2/1/2022 

A-1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 trvalý travní porost o celkové výměře 49604 m2 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 1143/1 trvalý travní porost o výměře cca 5000 m2 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

 

POZNÁMKA: V průběhu projednání bodu A-1 dorazil Ing. Svoboda, hlasováno tedy již bylo 

v osmi členech. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová  

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

 

UZKMZ/39/2/2/2022 

A – 2  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

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

 

Komise po projednání:  

 

VARIANTA II 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 786 orná půda 

o výměře 2729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví pana Txxxx Mxxxx. 



  

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/39/2/3/2022 

A - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

VARIANTA II 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 786 orná 

půda o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví Ing. Pxxxx Nxxxx.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.   

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

 

UZKMZ/39/2/4/2022 

A - 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov – částí pozemků p.č. 6577/265, p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267, 

vše v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí – části pozemku p.č. 

6577/265 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca  20 m2, části pozemku p.č. 6577/266 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 630 m2, vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova žadateli.  

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová  

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

 

UZKMZ/39/2/5/2022 

A – 5  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301 v k.ú.  Kozlovice u Přerova 

 

Komise po projednání:  

 



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

pozemku p.č. 301 zahrada o výměře 100 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního 

města Přerova do majetku žadatele. 

 

Odpovídá: Ing. Šárka Králíčková  

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

 

UZKMZ/39/2/6/2022 

C – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – částí pozemků p.č. 5526, p.č. 5432/1, p.č. 5371/2 a p.č. 5531, vše v k.ú. 

Přerov, a nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 5526, p.č. 5432/1 a p.č. 5371/2, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – pacht části pozemku p.č. 5526 zahrada 

o výměře 2123 m2, části pozemku p.č. 5432/1 zahrada o výměře 1040 m2, části 

pozemku p.č. 5371/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 289 m2 a části 

pozemku p.č. 5531 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 352 m2, vše v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem části pozemku p.č. 5526 zahrada 

o výměře 145 m2, části pozemku p.č. 5432/1 zahrada o výměře 38 m2 a části pozemku 

p.č. 5371/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, vše v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

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

 

UZKMZ/39/2/7/2022 

C – 2 

  

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

Přerova –  prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov (stánek 

podchod Tř. 17. listopadu) 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 

jiná stavba č.p. 3263, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 

2883/141 v k.ú. Přerov (stánek podchod Tř. 17. listopadu) o celkové výměře 17,5 m2 ve 

vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 



UZKMZ/39/2/8/2022  

C – 3 

  

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

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 3473/50 a p.č. 4946/4, oba v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 4964/4 ostatní 

plocha o výměře 280 m2 v k.ú. Přerov, 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4964/4 ostatní 

plocha o výměře 423 m2 a pozemku p.č. 3473/50 ostatní plocha o výměře 14 m2, oba v k.ú. 

Přerov. 

 

Odpovídá: Ing. Šárka Králíčková 

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

 

UZKMZ/39/2/9/2022 

D – 1  

 

Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 5733/2 zast. pl., a 

nádvoří, zbořeniště o výměře 380 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

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

 

UZKMZ/39/2/10/2022 

E – 1 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 159, p.č. 212/3, p.č. 216/1 

a p.č. 216/2, vše v k.ú. Penčičky 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „VPIC_Penčice_most ev.č. Př-Pen-M02“ na 

pozemcích p.č. 159, p.č. 212/3, p.č. 216/1 a p.č. 216/2, vše v k.ú. Penčičky, v rozsahu dle 

předložené dokumentace  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 159 lesní pozemek 

o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 212/3 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 

7 m2, části pozemku p.č. 216/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a části pozemku 

p.č. 216/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, vše v k.ú. Penčičky 

 



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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení veřejné sítě elektronických 

komunikací 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 veřejné sítě elektronických komunikací k tíži pozemků  p.č. 159, p.č. 

212/3, p.č. 216/1 a p.č. 216/2, vše v k.ú. Penčičky v majetku statutárního města Přerova, a 

to ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 

Praha 9, IČ: 04084063 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 CETIN a.s., se sídlem 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová  

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

 

UZKMZ/39/2/11/2022 

E – 2  

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 4923 a p.č. 4925/3, oba 

v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

přípojky Blažkův dům - Přerov“ na pozemcích p.č. 4923 a p.č. 4925/3, oba v k.ú. Přerov, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4923 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 a části pozemku p.č. 4925/3 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 21 m2, oba v k.ú. Přerov.   

 

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

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

telekomunikačního optického vedení k tíži pozemků p.č. 4923 a p.č. 4925/3, oba v k.ú. 

Přerov 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.  

 

DISKUZE: V rámci diskuze konstatováno Ing. arch. Horkým, že vedením kabelu vnitřním 

prostorem domu by došlo ke zkrácení trasy tohoto vedení. 



   

 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

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

 

UZKMZ/39/2/12/2022 

E – 3 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

PRO OBJEKT BARTOŠOVA 476/1, PŘEROV“ na pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4941 ostatní plocha 

o výměře 35 m2 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 vedení 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 horkovodního vedení k tíži pozemku p.č. 4941, 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 pozemku, 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/39/2/13/2022 

E – 4 

 

Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech 

v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 5307/84, 4984, 2883/28, 4981, 

4969/1, 1981/41, 4982, 1981/36, 5033, 75/1, 4986/1, 4972, 1981/45, 4980, 4963, 1019/1, 5034, 

5070/1, 5032, 6868/17, 4988/1, 5036/1, 5031, 2155/1, 5035/1, 1961/1, 1032/2, 4979, 4983/1, 

5037, 1037/1, 5036/2, 1019/27, 1981/47, 2153/5, 1981/46, 5036/3, 2883/26, 4985, 71/2, 

4964/5, 1239, 4989, 2211, 1981/1, 1981/48, 4988/7, 2185/2, 5307/90, 2152/1, 1981/35, 1036/6, 

1981/44, 1032/10, 2164, 2161, 4951/1, 4967/2, 7289/51, 7289/14, 1981/43, 905/2, 1981/37, 

5307/100, 4988/6, 2883/27, 1035/2, 1981/90, 4964/4, 4971/3, 5040, 4964/6, 7289/52, 

5307/574, 2425/6, 2883/43, 4990, 1981/42, 1981/40, 2162/2, 2153/8, 4928, 4965/1, 5307/563, 

5307/98, 5083/1, 4965/5, 1019/12, 5042/3, 4951/8, 5307/581, 1019/14, vše v k.ú. Přerov 



 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „FIS_FTTH_ 

CZ_3202_79002_20092_Přerov_Přerov_ lokalita_4“ na pozemcích p.č. 5307/84, 4984, 

2883/28, 4981, 4969/1, 1981/41, 4982, 1981/36, 5033, 75/1, 4986/1, 4972, 1981/45, 4980, 

4963, 1019/1, 5034, 5070/1, 5032, 6868/17, 4988/1, 5036/1, 5031, 2155/1, 5035/1, 1961/1, 

1032/2, 4979, 4983/1, 5037, 1037/1, 5036/2, 1019/27, 1981/47, 2153/5, 1981/46, 5036/3, 

2883/26, 4985, 71/2, 4964/5, 1239, 4989, 2211, 1981/1, 1981/48, 4988/7, 2185/2, 5307/90, 

2152/1, 1981/35, 1036/6, 1981/44, 1032/10, 2164, 2161, 4951/1, 4967/2, 7289/51, 7289/14, 

1981/43, 905/2, 1981/37, 5307/100, 4988/6, 2883/27, 1035/2, 1981/90, 4964/4, 4971/3, 

5040, 4964/6, 7289/52, 5307/574, 2425/6, 2883/43, 4990, 1981/42, 1981/40, 2162/2, 

2153/8, 4928, 4965/1, 5307/563, 5307/98, 5083/1, 4965/5, 1019/12, 5042/3, 4951/8, 

5307/581, 1019/14, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

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

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat 

veřejnou komunikační síť včetně optických rozvaděčů 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 veřejné komunikační sítě včetně optických rozvaděčů k 

tíži pozemků p.č. 5307/84, 4984, 2883/28, 4981, 4969/1, 1981/41, 4982, 1981/36, 5033, 

75/1, 4986/1, 4972, 1981/45, 4980, 4963, 1019/1, 5034, 5070/1, 5032, 6868/17, 4988/1, 

5036/1, 5031, 2155/1, 5035/1, 1961/1, 1032/2, 4979, 4983/1, 5037, 1037/1, 5036/2, 

1019/27, 1981/47, 2153/5, 1981/46, 5036/3, 2883/26, 4985, 71/2, 4964/5, 1239, 4989, 2211, 

1981/1, 1981/48, 4988/7, 2185/2, 5307/90, 2152/1, 1981/35, 1036/6, 1981/44, 1032/10, 

2164, 2161, 4951/1, 4967/2, 7289/51, 7289/14, 1981/43, 905/2, 1981/37, 5307/100, 4988/6, 

2883/27, 1035/2, 1981/90, 4964/4, 4971/3, 5040, 4964/6, 7289/52, 5307/574, 2425/6, 

2883/43, 4990, 1981/42, 1981/40, 2162/2, 2153/8, 4928, 4965/1, 5307/563, 5307/98, 

5083/1, 4965/5, 1019/12, 5042/3, 4951/8, 5307/581, 1019/14, vše v k.ú. Přerov, v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti  

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 

64949681 a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a budoucím 

povinným ze služebnosti, a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 

2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, jako stavebníkem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze vznesen podnět, kterým majetková komise doporučuje Radě města 

Přerova požadovat, aby součástí souhlasů s umístěním stavby byla podmínka alespoň umístění 

chrániček pro možnost budoucího umístění optických kabelů města Přerova, nebo lépe přímo 

umístění optických vláken do těchto chrániček pro potřeby města. 

Současně bylo diskutováno technické provádění stavby, kdy by měla být řešena ochrana stromů 

na staveništi (požadavek oplocení stromů, které budou v blízkosti vedení). 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.   

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0    
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Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých 

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 5738/1, p.č. 5738/18 a p.č. 

5746/1, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

kanalizační stoky. Přerov, Jižní čtvrť, 9. května, Durychova, ČSL Letců, Gen. Rakovčíka, 

Hostýnská, Lančíkových, Wolkerova“ na pozemcích p.č. 5738/1, p.č. 5738/18 a p.č. 5746/1, 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5738/1 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 450 m2, části pozemku p.č. 5738/18 ostatní plocha, 

manipulační plocha o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 5746/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 40 m2, vše v k.ú. Přerov.   

 

3. 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. 

5738/1, p.č. 5738/18 a p.č. 5746/1, 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. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze vznesen požadavek na zákres oplocení kolem stromů + zanesení 

do rozpočtu. Dále požadována specifikace, kde bude provedena náhradní výsadba. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech 

v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 5738/1, 5745/1, 5041, 5044, 5049, 

5048, 5746/1, 5033, 5046, 5745/29, 5039, 5053, 5047, 5040, 5042/3, 5045, 1783/5, 5058, 5043, 

5738/18, 5744/1, 5745/18, 5746/3, 5738/10, 1885/3, 5745/5, 4951/8, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „INS_FTTH_ 

CZ_2771_79002_Přerov_ lokalita_5“ na pozemcích p.č. 5738/1, 5745/1, 5041, 5044, 5049, 

5048, 5746/1, 5033, 5046, 5745/29, 5039, 5053, 5047, 5040, 5042/3, 5045, 1783/5, 5058, 

5043, 5738/18, 5744/1, 5745/18, 5746/3, 5738/10, 1885/3, 5745/5, 4951/8, vše v k.ú. 

Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  



 

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

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat 

veřejnou komunikační síť včetně optických rozvaděčů 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 veřejné komunikační sítě včetně optických rozvaděčů k 

tíži pozemků p.č. 5738/1, 5745/1, 5041, 5044, 5049, 5048, 5746/1, 5033, 5046, 5745/29, 

5039, 5053, 5047, 5040, 5042/3, 5045, 1783/5, 5058, 5043, 5738/18, 5744/1, 5745/18, 

5746/3, 5738/10, 1885/3, 5745/5, 4951/8, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 

Přerova, a to ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 

2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681 a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu a o 

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

pozemků a budoucím povinným ze služebnosti a společností T-Mobile Czech Republic a.s., 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, jako stavebníkem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

DISKUZE: DISKUZE: V rámci diskuze vznesen podnět, kterým majetková komise doporučuje 

Radě města Přerova požadovat, aby součástí souhlasů s umístěním stavby byla podmínka 

alespoň umístění chrániček pro možnost budoucího umístění optických kabelů města Přerova, 

nebo lépe přímo umístění optických vláken do těchto chrániček pro potřeby města. 

Současně bylo diskutováno technické provádění stavby, kdy by měla být řešena ochrana stromů 

na staveništi (požadavek oplocení stromů, které budou v blízkosti vedení). 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech 

v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 5196/1, 5198/17, 2487/3, 5207/1, 

2487/2, 5198/1, 5300/1, 5307/85, 5307/17, 5307/15, 2497, 2405/1, 2433/1, 2511/1, 5307/5, 

2487/1, 5198/40, 5198/50, 5198/45, 5215/5, 5207/74, 5198/85, 5207/20, 5207/19, 5307/3, 

5176/45, 5196/24, 5307/256, 5198/7, 5290/2, 5198/64, 5198/62, 5198/38, 5197/2, 5197/4, 

5198/9, 5207/23, 5207/17, 5198/66, 5207/18, 5307/283, 5199/3, 5215/41, 5307/284, 5198/56, 

5078, 5307/615, 5198/55, 5300/13, 5307/7, 5080, 5196/28, 5079, 2433/5, 5198/63, 5307/240, 

5198/54, 2487/20, 5197/1, 5196/39, 5307/16, 5081/2, 5198/23, 5307/1, 5198/76, 5198/65, 

2553/2, 5307/4, 5307/614, 5198/44, 5198/77, 5198/49, 5198/6, 5307/251, 5027/12, 5207/73, 

5215/10, 5611/38, 5290/150, 5290/136, 5290/135, 5300/14, 5297/2, 5290/98, 5297/1, 

5290/220, 5276/11, 5276/10, 5198/12, 5290/131, 5290/246, 5276/19, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „FIS_FTTH_ 

CZ_3204_79002_20092_Přerov_Přerov_ lokalita_6“ na pozemcích p.č. 5196/1, 5198/17, 

2487/3, 5207/1, 2487/2, 5198/1, 5300/1, 5307/85, 5307/17, 5307/15, 2497, 2405/1, 2433/1, 

2511/1, 5307/5, 2487/1, 5198/40, 5198/50, 5198/45, 5215/5, 5207/74, 5198/85, 5207/20, 

5207/19, 5307/3, 5176/45, 5196/24, 5307/256, 5198/7, 5290/2, 5198/64, 5198/62, 5198/38, 

5197/2, 5197/4, 5198/9, 5207/23, 5207/17, 5198/66, 5207/18, 5307/283, 5199/3, 5215/41, 

5307/284, 5198/56, 5078, 5307/615, 5198/55, 5300/13, 5307/7, 5080, 5196/28, 5079, 

2433/5, 5198/63, 5307/240, 5198/54, 2487/20, 5197/1, 5196/39, 5307/16, 5081/2, 5198/23, 



5307/1, 5198/76, 5198/65, 2553/2, 5307/4, 5307/614, 5198/44, 5198/77, 5198/49, 5198/6, 

5307/251, 5027/12, 5207/73, 5215/10, 5611/38, 5290/150, 5290/136, 5290/135, 5300/14, 

5297/2, 5290/98, 5297/1, 5290/220, 5276/11, 5276/10, 5198/12, 5290/131, 5290/246, 

5276/19, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

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

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat 

veřejnou komunikační síť včetně optických rozvaděčů 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 veřejné komunikační sítě včetně optických rozvaděčů k 

tíži pozemků p.č. 5196/1, 5198/17, 2487/3, 5207/1, 2487/2, 5198/1, 5300/1, 5307/85, 

5307/17, 5307/15, 2497, 2405/1, 2433/1, 2511/1, 5307/5, 2487/1, 5198/40, 5198/50, 

5198/45, 5215/5, 5207/74, 5198/85, 5207/20, 5207/19, 5307/3, 5176/45, 5196/24, 

5307/256, 5198/7, 5290/2, 5198/64, 5198/62, 5198/38, 5197/2, 5197/4, 5198/9, 5207/23, 

5207/17, 5198/66, 5207/18, 5307/283, 5199/3, 5215/41, 5307/284, 5198/56, 5078, 

5307/615, 5198/55, 5300/13, 5307/7, 5080, 5196/28, 5079, 2433/5, 5198/63, 5307/240, 

5198/54, 2487/20, 5197/1, 5196/39, 5307/16, 5081/2, 5198/23, 5307/1, 5198/76, 5198/65, 

2553/2, 5307/4, 5307/614, 5198/44, 5198/77, 5198/49, 5198/6, 5307/251, 5027/12, 

5207/73, 5215/10, 5611/38, 5290/150, 5290/136, 5290/135, 5300/14, 5297/2, 5290/98, 

5297/1, 5290/220, 5276/11, 5276/10, 5198/12, 5290/131, 5290/246, 5276/19, vše v k.ú. 

Přerov, v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681 a uzavřít 

Smlouvu o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným ze služebnosti a 

společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, 

IČO: 64949681, jako stavebníkem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

DISKUZE: DISKUZE: V rámci diskuze vznesen podnět, kterým majetková komise doporučuje 

Radě města Přerova požadovat, aby součástí souhlasů s umístěním stavby byla podmínka 

alespoň umístění chrániček pro možnost budoucího umístění optických kabelů města Přerova, 

nebo lépe přímo umístění optických vláken do těchto chrániček pro potřeby města. 

Současně bylo diskutováno technické provádění stavby, kdy by měla být řešena ochrana stromů 

na staveništi (požadavek oplocení stromů, které budou v blízkosti vedení). 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0  
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Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech 

v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 5307/85, 5056/1, 5055, 5371/2, 

5452, 5733/2, 5057, 5054/1, 5734/26, 5453/1, 5734/20, 5062, 5734/23, 5535/1, 5061, 5734/29, 

5466/26, 5066, 5734/21, 5734/24, 5307/547, 5734/27, 5734/30, 1614, 5466/234, 5307/93, 

5466/31, 5466/291, 5734/25, 5734/1, 5307/1, 5307/21, 5063/1, 5307/552, 5307/226, 1873/1, 

5734/22, 5065, 5064, 1583/1, 5453/7, 5307/359, 5455/6, 5307/456, 5063/10, 5307/99, 

5307/591, 4951/7, 5307/553, 5731, 5307/581, 5307/459, 4951/30, 5466/293, 5307/231, 5059, 

5307/3, 5371/9, 5361/1, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 



1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „FIS_FTTH_ 

CZ_3205_79002_20092_Přerov_Přerov_ lokalita_7“ na pozemcích p.č. 5307/85, 5056/1, 

5055, 5371/2, 5452, 5733/2, 5057, 5054/1, 5734/26, 5453/1, 5734/20, 5062, 5734/23, 

5535/1, 5061, 5734/29, 5466/26, 5066, 5734/21, 5734/24, 5307/547, 5734/27, 5734/30, 

1614, 5466/234, 5307/93, 5466/31, 5466/291, 5734/25, 5734/1, 5307/1, 5307/21, 5063/1, 

5307/552, 5307/226, 1873/1, 5734/22, 5065, 5064, 1583/1, 5453/7, 5307/359, 5455/6, 

5307/456, 5063/10, 5307/99, 5307/591, 4951/7, 5307/553, 5731, 5307/581, 5307/459, 

4951/30, 5466/293, 5307/231, 5059, 5307/3, 5371/9, 5361/1, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

 

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

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat 

veřejnou komunikační síť včetně optických rozvaděčů 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 veřejné komunikační sítě včetně optických rozvaděčů k 

tíži pozemků p.č. 5307/85, 5056/1, 5055, 5371/2, 5452, 5733/2, 5057, 5054/1, 5734/26, 

5453/1, 5734/20, 5062, 5734/23, 5535/1, 5061, 5734/29, 5466/26, 5066, 5734/21, 5734/24, 

5307/547, 5734/27, 5734/30, 1614, 5466/234, 5307/93, 5466/31, 5466/291, 5734/25, 

5734/1, 5307/1, 5307/21, 5063/1, 5307/552, 5307/226, 1873/1, 5734/22, 5065, 5064, 

1583/1, 5453/7, 5307/359, 5455/6, 5307/456, 5063/10, 5307/99, 5307/591, 4951/7, 

5307/553, 5731, 5307/581, 5307/459, 4951/30, 5466/293, 5307/231, 5059, 5307/3, 5371/9, 

5361/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti 

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 

64949681 a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a budoucím 

povinným ze služebnosti a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 

2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, jako stavebníkem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

DISKUZE: DISKUZE: V rámci diskuze vznesen podnět, kterým majetková komise doporučuje 

Radě města Přerova požadovat, aby součástí souhlasů s umístěním stavby byla podmínka 

alespoň umístění chrániček pro možnost budoucího umístění optických kabelů města Přerova, 

nebo lépe přímo umístění optických vláken do těchto chrániček pro potřeby města. 

Současně bylo diskutováno technické provádění stavby, kdy by měla být řešena ochrana stromů 

na staveništi (požadavek oplocení stromů, které budou v blízkosti vedení). 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/39/2/18/2022 

F – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věci  – pozemků p.č. 55, p.č. 57, 

p.č. 1145/4 a p.č. 1145/6 vše v k.ú. Dluhonice za část pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 55 zahrada o výměře 123 m2, p.č. 57 zahrada 

o výměře 53 m2, p.č. 1145/4 zahrada o výměře 60 m2 a p.č. 1145/6 zahrada o výměře 187 m2 

vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví Bc. Jxxxx Pxxxx, bytem Přerov-Dluhonice, xxxx za část 



pozemku p.č. 606 orná půda o  výměře 688 m2 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 

Přerova bez doplatku rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/39/2/19/2022 

H – 1 

 

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

města Přerova k pozemkům p.č. 1885/2 a p.č. 5307/222, oba 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. 1885/2 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2 a k pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, 

manipulační plocha o výměře 58 m2, oba v k.ú. Přerov České republice – příslušnost hospodařit 

s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/39/3/20/2022 

I – 1 

 

Oddělení majetkoprávní zveřejnilo 20.5.2022 na realitním webu nabídku úplatného převodu 

nemovité věci - nebytové jednotky č. 424/103 jiný nebytový prostor 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) o celkové výměře 38,30 m², včetně s ním souvisejícího podílu na společných částech domu 

č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 603 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 383/9482 z vlastnictví statutárního 

města Přerova formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla dne 21.6.2022 do 11.00 

hod. Vyhlašovací cena byla stanovena na základě znaleckého posudku na částku 501.580,- Kč. 

Celkem přišly 3 přihlášky, všichni účastníci splnili podmínky zadaného výběrového řízení. 

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

otevřela a tyto nabídky zhodnotila.  

Vzhledem k výsledku hlasování členů majetkové komise nebylo následující usnesení 

přijato.  

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
úplatný převod nemovité věci - nebytové jednotky č. 424/103 jiný nebytový prostor 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) o celkové výměře 38,30 m², včetně s ním souvisejícího podílu na 

společných částech domu č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

603 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 603 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 383/9482 

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Pxxxx Sxxxx, xxxx Praha xxxx, za kupní 

cenu 822.223,- Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/5     Usnesení nebylo přijato.       

 

UZKMZ/39/3/21/2022 

I – 2 

Oddělení bytové správy zveřejnilo 9.6.2022 na realitním webu nabídku pěti bytů k obsazení 

formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla ve středu 29.06.2022 do 16:00 hod.. 

Celkem přišlo 20 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. 56 (1+1) o ploše 84,88 m², ploše pro nájem 

68,87 m², v domě č.p. 2588, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov, Klivarova č.o. 4 s paní Lxxxxí Kxxxx, trvale bytem xxxx Přerov za nájemné ve 

výši 112,- 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. 1 (1+1) o ploše 37,88 m², ploše pro nájem 34,84 

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 Axxxx Rxxxx, trvale bytem xxxx Přerov za nájemné ve výši 

140,- 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. 6 (1+1) o ploše 39,24 m², ploše pro nájem 36,44 

m², v domě č.p. 2088, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4009 v k.ú. 

Přerov, Na Hrázi č.o. 28 s panem Jxxxx Gxxxx, trvale bytem xxxx Buk za nájemné ve výši 

133,- Kč/m²/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 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 p.č. 4039 v k.ú. 

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

65,- 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.  

 



POZNÁMKA: Pro úplnost uvádíme, že o byt uvedený v bodě 4. návrhu na usnesení projevili 

zájem dva uchazeči, kteří nabídli shodně stejnou výši nájemného za 1 m2. Komise v tomto 

případě posoudila vzniklou situaci a z dostupných informací o jednotlivých uchazečích vybrala 

uchazeče, jehož životní situace se jevila v tuto chvíli jako tíživější a bytová potřeba urgentní. 

 

Odpovídá: Bc. Marek Rybářík  

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

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci bodu Různé bylo sděleno, že o materiálu E-3, který byl předložen na majetkové komisi 

dne 1.6.2022 a k němuž bylo požadováno doložení dalších listin ve věci ochrany stromů a jejich 

kořenového systému bylo hlasováno per rollam s výsledkem Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 

 

Dotaz Ing. arch. Horkého, zda bylo Statutárním městem Přerov požádáno o převod pozemků 

ve vlastnictví ÚZSVM na ulici Škodova a Havlíčkova – Ing. arch. Horkému bude zaslána 

písemná odpověď. 

 

Dotaz Ing. arch. Horkého ohledně stavu věci týkající se nájmu na TGM 16 po zemřelém panu 

Bajerovi. 

 

Příští termín majetkové komise je stanoven na 27.7.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                             Ing. Jan Slivka 

  organizační pracovník komise                                                        předseda  komise                  

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


