
Zápis č. 1 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 25.1.2023 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

    

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. 

Anna Chytilová 

David Gerža 

Ing. Jan Slivka 

Pavel Svozil 

Ing. arch. Jan Horký 

Vojtěch Nezval 

MgA. Jaroslav Široký     

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

 

  

 

 

Hosté:  

Bc. Alexandr Salaba – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 

Ing. Miloslav Dohnal. – náměstek primátora 

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) zahájila předsedkyně 

komise paní Mgr. Bc. Jarmila Ižová. Přivítala členy komise a pozvané hosty. Konstatovala, 

že jednání bylo včas a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu členů je usnášení 

schopné. Na úvod byly předány členům komise jmenovací dekrety a seznam členů komise 

s kontakty, byly jim poskytnuty potřebné informace v souvislosti s činností komise. Komise 

hlasovala o předloženém programu, který byl schválen. 

 

Výsledek hlasování: Pro/9 Proti/0, Zdržel se/0            

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/1/2/1/2023 

A-1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3826/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

VARIANTA II 

 

1. 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. 3826/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 70 m2 

v k.ú. Přerov. 
 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 3826/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 70 m2 

v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.   

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/1/2/2/2023 

A – 2  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 a 454, vše v k.ú. Penčice 
 

 

Komise po projednání:  

 

VARIANTA II 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 449 trvalý travní porost o výměře 68 475 m2, pozemku p.č. 451 

ostatní plocha o výměře 2 337 m2 a pozemku p.č. 454 ostatní plocha o výměře 3 331 m2, vše 

v k.ú. Penčice. 



 DISKUZE: V rámci diskuze vyjádřil Ing. arch. Horký, že by bylo do budoucna vhodné se na 

pozemcích v dané lokalitě obdobným záměrem zabývat, případně navázat spolupráci 

s žadatelem v případě, že s obdobnými projekty má již zkušenosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.   

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0 Zdržel se/0       

 

UZKMZ/1/2/3/2023 

A - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6528/4 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6528/4 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 70 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.    

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/1/2/4/2023 

A – 4 – MATERIÁL ODLOŽEN 

 

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 147 v k.ú. Penčice               

 

Komise po projednání: 

 

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

převod části pozemku p.č. 147  zahrada  o výměře  cca 2073 m2  v k.ú. Penčice (část 

„B“) žadateli 1. 

 

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

převod části pozemku p.č. 147  zahrada  o výměře cca 490  m2  v k.ú. Penčice (část 

„A“) žadateli 2. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze byla přednesena Ing. arch. Horkým připomínka 

upozorňující na existenci stavby na pozemku města s tím, že by bylo vhodné prověřit, 

o jakou stavbu se jedná a zajistit případně její vypořádání. Poté bude komise o daném 

materiálu hlasovat. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 

UZKMZ/1/2/5/2023 

A – 5  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí 



Komise po projednání:  

 

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

převod části pozemku p.č. 30/54  ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Předmostí 

žadateli. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 30/54 

ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Předmostí žadateli. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/1/2/6/2023 

B – 1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5 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 – pozemku p.č. 6463/5 orná 

půda o výměře 1654 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 

131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, do majetku statutárního města Přerova. 

DISKUZE: V rámci diskuze přednesl Ing. arch. Horký podnět, že by bylo žádoucí, aby 

majetkoprávní oddělení disponovalo ve svém rozpočtu financemi na výkup pozemků. Situaci 

ohledně financí přiblížil pan náměstek Dohnal.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0      

 

UZKMZ/1/2/7/2023 

B – 2 

  

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v k.ú. Přerov, na základě využití 

předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 7143 

ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Olomouckého kraje do 

majetku statutárního města Přerova. 
 



2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby 

rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 7143 

ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0   

 

UZKMZ/1/2/8/2023  

C – 1 

  

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

Přerov –  nebytové jednotky č. 424/102 v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části 

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

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem nebytové jednotky č. 424/102 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 38,3 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 

 

UZKMZ/1/2/9/2023 

E – 1  

 

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

věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 229/3 a p.č. 229/13, oba 

v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, 9. května, ČSAD, VNK, RVN“, č. 

stavby IV-12-8024782 na pozemcích p.č. 229/3 a p.č. 229/13, oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 229/3 ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 96 m2 a části pozemku p.č. 229/13 ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře 75 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

   

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN, včetně připoložení 

chráničky HDPE pro optickou infrastrukturu, a s tím spojené omezení povinného, 

spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení VN k tíži pozemků p.č. 229/3 ostatní 

plocha, jiná plocha a p.č. 229/13 ostatní plocha, jiná plocha, oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

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

se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 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, 

Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/1/2/10/2023 

E – 2 – MATERIÁL STAŽEN Z PROJEDNÁVÁNÍ 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6681 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Staré Rybníky, p.č. 6680/1, kNN, 

č. stavby IV-12-8024996“ na pozemku p.č. 6681 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6681 ostatní plocha 

o výměře 66 m2 v k.ú. Přerov. 

 

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

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

omezení povinného, spočívající v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

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

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění zařízení 

distribuční soustavy k tíži pozemku p.č. 6681 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 

24729035 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. 

návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 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. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze bylo vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb Bc. 

Alexandrem Salabou navrženo, aby rozvodná skříň byla umístěna mimo pozemek města, poté 

nechť je materiál předložen k projednání. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

 

 

 

 



UZKMZ/1/2/11/2023 

E – 3  

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4394/1, 4394/63, 4394/67 a 

5104/6, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Kopaniny, výměna kNN, č. stavby 

IV-12-8008623“ na pozemcích p.č. 4394/1, 4394/63, 4394/67 a 5104/6, vše v k.ú. Přerov, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

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

plocha, ostatní komunikace o výměře 517 m2, části pozemku p.č. 4394/63 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 55 m2, části pozemku p.č. 4394/67 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 98 m2 a části pozemku p.č. 5104/6 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 951 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

3. doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcné břemeno - služebnosti 

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, 4394/63, 4394/67 a 5104/6, 

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

Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 a po uplynutí zákonem stanovené 

doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

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

společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/1/2/12/2023 

E – 4  

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6050/1, 6857/9 a 6857/10, vše v k.ú. 

Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Přípojka 22kV z LSD UCED 

Přerov do VEOLIA Energie ČR a.s.“ na pozemcích p.č. 6050/1 ostatní plocha, p.č. 6857/9 

ostatní plocha a p.č. 6857/10 ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

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

břemene – služebnosti umístit přípojku kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 6050/1 



ostatní plocha, p.č. 6857/9 ostatní plocha a p.č. 6857/10 ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti UCED Přerov s.r.o., se 

sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 08670714 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 UCED 

Přerov s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 08670714, jako 

stavebníkem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/1/2/13/2023 

E – 5  

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 1042/1, 5050/1, 5072/8, 5745/1, 5746/3, 5747/1, 5826/5, 

6026/6, 6032, 6033 a 6857/2, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu 

oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích optický kabel, 

sdělovací kabely a parovod a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit 

oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném 

rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na služebné pozemky za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, 

rekonstrukce a odstranění optického kabelu, sdělovacích kabelů a parovodu, k tíži pozemků p.č. 

1042/1, 5050/1, 5072/8, 5745/1, 5746/3, 5747/1, 5826/5, 6026/6, 6032, 6033 a 6857/2, vše 

v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193410 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 

mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako 

povinným ze služebnosti, společností Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193410, jako oprávněným ze služebnosti a 

Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 

60609460, jako investorem. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, úplatně za 

jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem. Náklady spojené 

s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení 

služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí 

uhradí investor. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 

    

 

UZKMZ/1/2/14/2023 

F - 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 479/5 

v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 479/6 a podíl id 3/20 na pozemcích p.č. 33/3, p.č. 

30/23, p.č. 516/5 vše v k.ú. Předmostí 

 

Komise po projednání:  



doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova  - směnu části 

pozemku p.č. 479/5 orná půda o výměře cca 680 m2 k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za část pozemku p.č. 479/6 orná půda o výměře cca 260 m2 a spoluvlastnické 

podíly k id 3/20 na pozemcích p.č. 33/3 zahrada o výměře 226 m2, p.č. 30/23 ostatní plocha o 

výměře 39 m2 a p.č. 516/5 ostatní plocha o výměře 46 m2 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 

paní Mxxxx Hxxxxx, bytem Přerov xxxxxx, s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0    

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/1/3/15/2023 

I – 1 

Oddělení bytové správy zveřejnilo v termínu 2.9.2022 a 7.11.2022 na realitním webu nabídku 

bytů (na adrese Žerotínovo nám. 44/1866, a na adrese Komenského 704/18 k obsazení formou 

výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla 22.9.2022 do 10:00 hod. a 29.11.2022 do 10:00 

hod 

Celkem přišlo 14 přihlášek (13 osob), 13 uchazečů splnilo 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. 3. (2+1) o ploše 77,43 m², ploše pro nájem 76,39 

m², v domě č.p. 44, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 282/1 v k.ú. 

Přerov, Žerotínovo nám. č.o. 1866 s Pxxxxx Lxxxxx, trvale bytem xxxxx v Přerově za nájemné 

ve výši 80,- 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. 6. (2+1) o ploše 66,62 m², ploše pro nájem 62,13 

m², v domě č.p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 98 v k.ú. Přerov, 

Komenského č.o. 18 s Mxxxxx Nxxxxx, trvale bytem xxxxxx v Přerově za nájemné ve výši 

153,- 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/9, Proti/0, Zdržel se/0  

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci bodu Různé navrhnul člen majetkové komise, pan RNDr. Emil Krestýn, Ph.D., zda by 

ze strany města mohla být věnována pozornost pozemkům nacházejícím se na území města 

Přerova, resp. jeho místních částí v lokalitách určených pro výstavbu a jsou např. neznámých 

vlastníků, aby se tato skutečnost začala řešit a mohly tak být lokality určené pro výstavbu 

uceleny.  



Na tento podnět bylo doporučeno dotaz směřovat na oddělení územního plánování Odboru 

koncepce a strategického rozvoje a na zastupitele pana Ing. Tomáše Navrátila, který je 

náměstkem pro oblast dopravy, strategie, rozvoje města a územního plánu. 

 

Dalším podnětem bylo konstatování člena komise, pana RNDr. Emila Krestýna, Ph.D., že 

některé lokality města Přerova určené k relaxaci a odpočinku obyvatel začínají být devastovány 

ze strany vandalů, kdy dochází k ničení majetku a zanášení daných lokalit odpadky (Malá 

Laguna, Ovocná stezka, …) – dotaz, zda by se dalo pro předcházení těmto skutečnostem využít 

např. fotopastí. 

 

Dle sdělení pana náměstka Dohnala přináší zachycení lidí na záznam fotopastí následně zásadní 

komplikace v souvislosti s jejich identifikací. Téma bezpečnosti města je v současné době 

vysoce aktuální, nicméně komplikované – uvažuje se i o možnosti využití smartkamer.  

 

 

Příští termín majetkové komise je stanoven na 22.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                                 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

  organizační pracovník komise                                                      předsedkyně  komise                  

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


