
 

Zápis č. 40 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 27.7.2022 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

    

Ing. Jan Slivka     Martina Rejhonová  

Ing. arch. Jan Horký       Ing. Lubomír Svoboda  

Mgr. Bc. Jarmila Ižová    Ing. David Gerža  

Martina Mazurová 

Pavel Vrána 

Vojtěch Nezval 

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

 

  

 

 

Hosté:  

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. Komise hlasovala o  

programu, který byl schválen.   

 

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

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/40/2/1/2022 

A-1 

 

Záměr statutárního města Přerova – převod/nájem/pacht/výpůjčka nemovitých věcí z/ve 

vlastnictví statutárního města Přerov –  pozemku p.č. 2554/10 a části p.č. 2554/3 oba v k.ú. 

Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

pozemku  p.č. 2554/10 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 9 m2 v  k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov,  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem pozemku  p.č. 2554/10 zast. pl. a nádvoří 

o celkové výměře 9 m2 v  k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov,  

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 2554/3 zahrada o 

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

 

4. 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.  

 

DISKUZE: V rámci diskuze vznesena poznámka Ing. arch. Horkým, že dle přílohy k materiálu 

se jeví stavba větší, než jak je zaneseno v katastru nemovitostí s tím, že by bylo vhodné nejprve 

nechat zaměřit stavbu a po zanesení údajů do KN uzavřít smlouvy, resp. možnost uzavřít 

nájemní smlouvu na cca 1/3 pozemku za cenu nájmu pod stavbami. Rovněž poznamenáno Mgr. 

Ižovou, že není vyloučeno, že v současné době již řízení na katastru bylo zahájeno. V této věci 

doporučení pana radního Záchy, aby byl ve věci obdobných případů, vznesen podnět přímo na 

ZM. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

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

 

UZKMZ/40/2/2/2022 

A – 2  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova  

 



Komise po projednání:  

 

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

nemovité věci – části pozemku p.č. 65/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 3 m2 

v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová  

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

 

UZKMZ/40/2/3/2022 

A - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov a nájem nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov  

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – částí pozemku p.č. 28/3 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 160 m2 a o výměře cca 142 m2 v k.ú. Henčlov 

z vlastnictví statutárního města Přerova,  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 28/3 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. Henčlov ve vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová   

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

 

UZKMZ/40/2/4/2022 

A – 4 (na stůl) 

 

Záměr statutárního měst Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice 

 

Komise po projednání: 

 

VARIANTA II 

1.  doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit své 

usnesení č. 2424/23/3/2022 přijaté na 23. zasedání dne 28.2.2022, tak, že nově zní takto: 

„Zastupitelstvo města Přerova neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 499 ostatní plocha o výměře cca 380 m2 v k.ú. Penčice 

z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli.“ 

2. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 499 ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. Penčice 

z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 



UZKMZ/40/2/5/2022 

A – 5 (na stůl) 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 152 v k.ú. Žeravice  

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 152 ostatní plocha o 

výměře cca 24 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 152 ostatní plocha 

o výměře cca 24 m2 v k.ú. Žeravice žadateli. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 

UZKMZ/40/2/6/2022 

B – 1 

 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5466/63 a části pozemku p.č. 5466/64 

v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5466/63 o 

výměře cca 140 m2 a části pozemku p.č. 5466/64 o výměře cca 15 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/40/2/7/2022 

C – 1 

  

Záměr statutárního města Přerov – ukončení pachtu nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 1197 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu předmětu pachtu a výše pachtovného 

sjednaných na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne 13.3.2019 mezi statutárním městem 

Přerovem jako propachtovatelem a společností Agras Želatovice, a.s. se sídlem Želatovice 203, 

IČ: 25360663 jako pachtýřem. Změna se týká:  

1.  předmětu pachtu, kdy z původního předmětu pachtu bude vyjmuta část pozemku p.č. 1197 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1017 m2 v k.ú. Újezdec z Přerova,      

2. výše pachtovného, která se z původní výše, jež činí 37.555,20 Kč/rok, změní na novou výši 

pachtovného, jež bude činit 37.250,10 Kč/rok, 

a to s účinností od 1.10.2022. 



POZN: Dotaz, zda bude v rámci výsadby zajištěna udržitelnost – odpověď ANO. 

 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

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

 

UZKMZ/40/2/8/2022  

C – 2 

  

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

Přerov –  části pozemku  p.č. 5300/1  v k.ú.  Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku  p.č. 5300/1 ost. pl., 

manipulační plocha o výměře 80 m2 v  k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/40/2/9/2022 

C – 3  

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci ve vlastnictví 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 239 m2 v  k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerov.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

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

 

UZKMZ/40/2/10/2022 

C – 4 (na stůl) 

 

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

Přerova – pozemku p.č. 907/11, jehož součástí je stavba bez čp./če garáž  v k.ú. Přerov a 

pozemku p.č. 907/12, jehož součástí je stavba bez čp./če garáž  v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

VARIANTA IV. 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – nájem pozemku 

p.č. 907/11, jehož součástí je stavba bez čp./če garáž  o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov  a nájem 

pozemku p.č. 907/12, jehož součástí je stavba bez čp./če garáž  o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov a 

vyhlášení výběrového řízení na nájem pozemku se stavbou. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  



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

 

UZKMZ/40/2/11/2022 

F – 1  

 

Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky a bezúplatný 

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6858 v k.ú. 

Přerov a částí pozemků p.č. 191/1, p.č. 683, p.č. 174 a p.č. 175 vše v k.ú. Penčičky 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - bezúplatný 

převod částí pozemku p.č. 682/1 ost. pl. o celkové výměře 295 m2, dle geometrického plánu č. 

308-83/2014 ze dne 28.7.2014 označených jako pozemky p.č. 682/4 o výměře 65 m2, p.č. 682/5 

o výměře 8 m2, p.č. 743/2 o výměře 108 m2 a p.č. 743/4 o výměře 114 m2  vše v k.ú. Penčičky 

z vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova.  

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

pozemku p.č. 6858 ost. pl. o výměře 5 427 m2 v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 191/1 ost. pl. o výměře 

5 m2, p.č. 683 ost. pl. o výměře 5 m2, p.č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 14 m2 a p.č. 175 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 308-83/2014 ze dne 28. 7. 2014 části pozemků p.č. 

191/1 označené jako díl „d“ o výměře 5 m2, p.č. 683 označené jako díl „g“ o výměře 5 m2, p.č. 174 

označené jako díl „j“ o výměře 14 m2 a p.č. 175 označené jako díl „m“ o výměře 25 m2, které jsou 

sloučené do nově vzniklého pozemku p.č. 683 ost. pl. o celkové výměře 49 m2 vše v k.ú. Penčičky z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správy 

silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/40/3/12/2022 

I – 1 

Oddělení bytové správy zveřejnilo v 07/2022 na realitním webu nabídku bytu k obsazení 

formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla v pondělí 25.7.2022 do 16:00 hod.. 

Celkem přišly dvě přihlášky, oba uchazeči 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. 18. (1+1) o ploše 77,09 m², ploše pro nájem 66,95 

m², v domě č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 37 v k.ú. Přerov, 

Kratochvílova č.o. 18 s paní Rxxxxx Čxxxxx, trvale bytem xxxxx Přerov za nájemné ve výši 

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



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

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

Odpovídá: Bc. Marek Rybářík  

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

 

K bodu 4) Různé 

 

 

Příští termín majetkové komise je stanoven na 31.8.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                             Ing. Jan Slivka 

  organizační pracovník komise                                                        předseda  komise                  

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


