
Zápis č. 2 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 22.2.2023 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

    

Mgr. Bc. Jarmila Ižová    Ing. Jan Slivka 

RNDr. Emil Krestýn, Ph.D.    Ing. arch. Jan Horký 

Anna Chytilová     MgA. Jaroslav Široký  

David Gerža      Vojtěch Nezval 

Pavel Svozil 

 

    

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

 

  

 

 

Hosté:  

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

 

 

 

 

 

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. Předsedkyně doplnila program jednání o materiály B-2, E-8 a C-3 předložené tzv. „na 

stůl“. Komise hlasovala o doplněném programu, který byl schválen. 

 

Výsledek hlasování: Pro/5 Proti/0, Zdržel se/0            

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/2/2/1/2023 

A-1 

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. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková   

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/2/2/2/2023 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 746/3 a p.č. 746/4 oba v k.ú. Žeravice 

Komise po projednání:  

 

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

části pozemku p.č. 746/3 zahrada o výměře cca 180 m2 a části pozemku p.č. 746/4  ostatní 

plocha výměře cca 120  m2 oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0 Zdržel se/0       

 

 

 



UZKMZ/2/2/3/2023 

A - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. st. 1021 a částí pozemku p.č. 238/9 oba v k.ú. 

Předmostí 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova schválit: 

1. záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. st. 1021 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova 

do podílového spoluvlastnictví žadatelů 1 a 2. 

2. záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku části pozemku p.č. 238/9 

zahrada  o výměře cca 20 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do 

podílového spoluvlastnictví žadatelů 1 a 2. 

3. záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 238/9 zahrada o 

výměře cca 740 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova žadateli 2 

4. záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 238/9 zahrada o 

výměře cca 440 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova žadateli 1 

5. záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 238/9 zahrada o výměře 

cca 740 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova žadateli 2 

6. záměr statutárního města Přerova -pacht části pozemku p.č. 238/9 zahrada o výměře cca 

440 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova žadateli 1 

 

Odpovídá: Marcela Poláková    

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/2/2/4/2023 

A – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 18 v k.ú. Penčice 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 18 orná 

půda o výměře 848 m2 v k.ú. Penčice. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.   

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0  

 

UZKMZ/2/2/5/2023 

A – 5  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 277 v k.ú. Čekyně 

 



Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 277 trvalý 

travní porost o výměře 160 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/2/2/6/2023 

B – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice, na základě využití 

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

stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Komise po projednání: 

 

VARIANTA I 

 

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

části pozemku p.č. 88 ostatní plocha, silnice o výměře cca 110 m2 v k.ú. Žeravice, do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0      

 

UZKMZ/2/2/7/2023 

B – 2 MATERIÁL NA STŮL 

  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. st. 117, p.č. st. 118, p.č. st. 263, p.č. st. 

264, p.č. st 265, p.č. st. 266, p.č. st. 267, p.č. 205/13, p.č. 205/15 a p.č. 205/23 vše v k.ú. 

Vinary u Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. st. 117 zast.pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Vinary u Přerova 

z vlastnictví pana Vxxxx Pxxxxx, bytem Přerov xxxx, částí pozemků p.č. st. 118 zast. 

pl. o výměře 8 m2 a p.č. 205/15  ost.pl. o výměře 2 m2 oba v k.ú. Vinary u Přerova ze 

společného jmění manželů Fxxxx a Bxxxx Chxxxx, bytem Přerov xxxx, části pozemku 

p.č. st. 263  zast.pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví pana Exxxx 

Bxxxx, bytem Přerov xxxx, části pozemku p.č. st. 264 zast.pl. o výměře 3 m2 v k.ú. 

Vinary u Přerova z vlastnictví paní Ing. Zxxxx Sxxxx, bytem Brno xxxx, části pozemku 

p.č. st 265 zast. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Vinary u Přerova ze společného jmění manželů 



Jxxxx a Mxxxx Mxxxx, bytem Přerov xxxx, části pozemku p.č. st. 266 zast. pl. o 

výměře 4 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví paní Zxxxx Bxxxx, bytem Přerov 

xxx, části pozemku p.č. st. 267 zast. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. Vinary u Přerova ze 

společného jmění manželů Fxxxx a Axxxx Šxxxx, bytem Přerov xxxx, části pozemků 

p.č. 205/13 ost. pl. o výměře 5 m2 a p.č. 205/23 ost.pl. o výměře 1 m2 oba v k.ú. Vinary 

u Přerova z vlastnictví pana Jxxxx Sxxxx, bytem Přerov xxxx do majetku statutárního 

města Přerova. 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0   

 

UZKMZ/2/2/8/2023  

C – 1 

  

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

Přerov – části pozemku p.č. 2/1 v k.ú.  Kozlovice u Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem části pozemku p.č. 2/1 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Kozlovice u Př. ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0 

 

UZKMZ/2/2/9/2023 

C – 2  

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova – částí pozemků p.č. 110/1, p.č. 114/1 a p.č. 801 všechny v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

 

Komise po projednání: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 110/1 zahrada o výměře 

cca 130 m2, části pozemku p.č. 114/1 orná půda o výměře cca 1700 m2 a části pozemku p.č. 

801 orná půda o výměře cca 1700 m2 všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/2/2/10/2023 

C – 3  MATERIÁL NA STŮL 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 320/95 a částí pozemků p.č. 58/34 a p.č. 430/2, vše v k.ú. 

Vinary u Přerova, částí pozemků p.č. 94/7 a p.č. 178, oba v k.ú. Popovice u Přerova a části 

pozemku p.č. 686/15 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

 

Komise po projednání: 



schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemku p.č. 320/95 orná půda o výměře 

70 m2 a částí pozemků p.č. 58/34 trvalý travní porost o výměře cca 15.964 m2 a p.č. 430/2 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 94 m2, vše k.ú. Vinary u Přerova; pacht částí 

pozemků p.č. 94/7 trvalý travní porost o výměře cca 7 m2 a p.č. 178 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 1.121 m2 , oba v k.ú. Popovice u Přerova, a pacht části pozemku p.č. 

686/15 orná půda o výměře cca 6.310 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.  

 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/2/2/11/2023 

E – 1 

 

Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1009 v k.ú. Čekyně 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov – Čekyně, p.č. 1137, kNN“, č. 

stavby IV-12-8023770 na pozemku p.č. 1009 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. 

Čekyně v rozsahu dle předložené dokumentace.  

  

2. 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. 1009 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú.  Čekyně ve vlastnictví statutárního 

města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 

pozemku a budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035 jako stavebníkem 

a budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/2/2/12/2023 

E – 2  

 

Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7265 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 



1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, č. parc. 2596/5, kNN“, č. stavby 

IV-12-8025494 na pozemku p.č. 7265 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

  

2. 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. 7265 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 

Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 

02 Děčín 4, IČ: 24729035, a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku a 

budoucím povinným oprávněným z věcného břemene - služebnosti a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035 jako stavebníkem 

a budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/2/2/13/2023 

E – 3  

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 6194/13 a 7160/5, oba v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

rozvodné tepelné zařízení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním rozvodného tepelného zařízení, 

k tíži pozemku p.č. 6194/13 a 7160/5, oba 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 451 93 410, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 7030-541-333/2019 a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

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

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 451 93 410, jako oprávněným z věcného břemene – 

služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno 

na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 7030-541-333/2019, za jednorázovou úhradu ve 

výši 20.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

ŘSD uhradilo náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 

břemene do katastru nemovitostí. 

 



Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0 

    

 

UZKMZ/2/2/14/2023 

E - 4 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4888/11 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, č. parc. 4888/10, kNN, č. stavby 

IP-12-8031761“ na pozemku p.č. 4888/11 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4888/11 ostatní 

plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zemní 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 zemního 

kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 4888/11 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. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/2/2/15/2023 

E – 5 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 633/89 v k.ú. Předmostí 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

venkovní vedení VN a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním venkovního vedení VN, k tíži 

pozemku p.č. 633/89 v k.ú. Předmostí, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se 

sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 1195-1074/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti. 



Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS Ostrava, a.s. se 

sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637 jako oprávněným z věcného 

břemene – služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na 

dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. č. 1195-1074/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 

10.000,- Kč včetně DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/2/2/16/2023 

E – 6 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2/1, 3/2, 16, 51/7, 57, 58/1, 

58/3, 79/1, 81, 82, 83, 208/1, 548/1, 562/2, 587/2, 1, 21/2, 85/1, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „Kozlovice u Př., 

Grymovská, obnova vNN, kNN, číslo stavby IE-12-8006406“ na pozemku p.č. 2/1, 3/2, 16, 

51/7, 57, 58/1, 58/3, 79/1, 81, 82, 83, 208/1, 548/1, 562/2, 587/2, 1, 21/2, 85/1, vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

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

o výměře 1618 m2, p.č. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, p.č 16 ostatní plocha 

o výměře 13 m2, p.č. 51/7 ostatní plocha o výměře 810 m2, p.č. 57 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 26 m2, p.č. 58/1 ostatní plocha o výměře 714 m2, p.č. 58/3 ostatní plocha 

o výměře 6 m2, p.č. 79/1 zahrada o výměře 41 m2, p.č 81 trvalý travní porost o výměře 146 

m2, p.č. 82 zahrada o výměře 167 m2, p.č. 83 zahrada o výměře 55 m2, p.č. 208/1 ostatní 

plocha o výměře 325 m2, p.č. 548/1 ostatní plocha o výměře 135 m2, p.č. 562/2 ostatní 

plocha o výměře 32 m2, p.č 587/2 ostatní plocha o výměře 36 m2, p.č. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 0 m2, p.č. 21/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a p.č. 85/1 

zahrada o výměře 8 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

3. doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční 

soustavy a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, 

za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění zařízení 

distribuční soustavy k tíži pozemku p.č. 2/1, 3/2, 16, 51/7, 57, 58/1, 58/3, 79/1, 81, 82, 83, 

208/1, 548/1, 562/2, 587/2, 1, 21/2, 85/1, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova v majetku 

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

Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 a 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/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/2/2/17/2023 

E – 7 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2176/62 v k.ú. Bochoř 

 

Komise po projednání:  

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

vodovodního potrubí a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního potrubí, k tíži 

pozemku p.č. 2176/62 v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace 

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

dle geometrického plánu č. 444-1074/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – 

služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno 

na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 444-1074/2016, za jednorázovou úhradu ve výši 

10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

ŘSD uhradilo náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 

břemene do katastru nemovitostí. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/2/2/18/2023 

E – 8 MATERIÁL NA STŮL 

 

Souhlas s umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova – na částech pozemků p.č. 4394/1, p.č. 6714/1, p.č. 

6744/1, p.č. 6785/1, p.č. 6850/1 vše v k.ú. Přerov a na částech pozemků p.č. 30/7, p.č. 33/11, 

p.č. 65/14, p.č. 486/4, p.č. 486/6, p.č. 593/1 a p.č. 594  vše v k.ú. Předmostí  
 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, PR_3400-PR_4796, 

HDPE+ZOK+VNk“  na částech pozemků p.č. 4394/1, p.č. 6714/1, p.č. 6744/1, p.č. 6785/1, 

p.č. 6850/1 vše v k.ú. Přerov a na částech pozemků p.č. 30/7, p.č. 33/11, p.č. 65/14, p.č. 



486/4, p.č. 486/6, p.č. 593/1 a p.č. 594  vše v k.ú. Předmostí  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 

zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení VN a vedení optického kabelu a s tím 

spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému 

a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto zařízení 

distribuční soustavy k tíži pozemků p.č. 4394/1, p.č. 6714/1, p.č. 6744/1, p.č. 6785/1, p.č. 

6850/1 vše v k.ú. Přerov a na částech pozemků p.č. 594, p.č. 486/4, p.č. 486/6, p.č. 65/14, 

p.č. 593/1, p.č. 33/11 a p.č. 30/7 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města 

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

28628250.  

Nejprve bude uzavřena Smlouva 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 ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

IČ: 28628250, jako stavebníkem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva o zřízení 

věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení 

geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 

rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích budoucím 

oprávněným. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 

stanovenou dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova s účinností 

od 15.6.2017, navýšených o příslušnou sazbu DPH, minimálně však 1000,- Kč, navýšených 

o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek 

za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí.  

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 

K bodu 3) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/2/3/19/2023 

I – 1 

Oddělení majetkoprávní zveřejnilo dne 20.01.2023 na realitním webu nabídku úplatného 

převodu nemovité věci - pozemku p.č. 463 zahrada o výměře 400 m2 v k.ú. Penčičky 

z vlastnictví statutárního města Přerova formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek 

proběhla 21.02.2023 do 11:00 hod. Vyhlašovací cena byla stanovena na základě znaleckého 

posudku a činí 160.000,- Kč. Převod pozemku není předmětem DPH.  

Celkem přišla 1 přihláška, uchazeč splnil podmínky zadaného výběrového řízení. Komise 

obálku s nabídkovou kupní cenou otevřela a tuto nabídku zhodnotila. Na základě toho přijala 

níže uvedené usnesení.  

Návrh na usnesení:  

 

Komise po projednání 

 



doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 463 zahrada o výměře 400 m2 v k.ú. Penčičky 

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana Axxxx Kxxxx, bytem xxxx 

Olomouc za kupní cenu 162.500,- Kč. 

 

Odpovídá: Bc. Monika Navrátilová 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/2/3/20/2023 

I – 2 

 

Oddělení majetkoprávní zveřejnilo dne 20.01.2023 na realitním webu nabídku nájmu nemovité 

věci – pozemku p.č. 907/11, jehož součástí je stavba garáž bez č.p./č.e. o výměře 24 m2 v k.ú. 

Přerov. Uzávěrka přihlášek proběhla 15.2.2023 v 10:00 hod. Vyhlašovací cena nájemného byla 

minimálně 6.000,- Kč/rok bez DPH, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.  

 

Výběrové řízení bylo vyhlášeno z důvodu několika uchazečů o nájem nemovité věci – pozemku 

p.č. 907/11, jehož součástí je stavba garáž bez č.p./č.e. o výměře 24 m2, tito uchazeči byli o 

vyhlášení výběrového řízení informování, nicméně se do něj nepřihlásili. Vzhledem k umístění 

garáží v lokalitě ulice Škodova, kdy o nájem těchto nemovitostí nejeví občané z jiných lokalit 

města zájem, dále z důvodu špatného technického stavu garáží a k nákladům souvisejícím 

s vyhlášením výběrového řízení členové komise nedoporučují opakování výběrového řízení. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

 

UZKMZ/2/3/21/2023 

I – 3 

 

Oddělení majetkoprávní zveřejnilo dne 20.01.2023 na realitním webu nabídku nájmu nemovité 

věci – pozemku p.č. 907/12, jehož součástí je stavba garáž bez č.p./č.e. o výměře 24 m2 v k.ú. 

Přerov. Uzávěrka přihlášek proběhla 15.2.2023 v 10:00 hod. Vyhlašovací cena nájemného byla 

minimálně 6.000,- Kč/rok bez DPH, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.  

 

Výběrové řízení bylo vyhlášeno z důvodu několika uchazečů o nájem nemovité věci – pozemku 

p.č. 907/12, jehož součástí je stavba garáž bez č.p./č.e. o výměře 24 m2, tito uchazeči byli o 

vyhlášení výběrového řízení informování, nicméně se do něj nepřihlásili. Vzhledem k umístění 

garáží v lokalitě ulice Škodova, kdy o nájem těchto nemovitostí nejeví občané z jiných lokalit 

města zájem, dále z důvodu špatného technického stavu garáží a k nákladům souvisejícím 

s vyhlášením výběrového řízení členové komise nedoporučují opakování výběrového řízení. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0    

 



K bodu 4) Různé 

 

V rámci bodu Různé se předsedkyně majetkové komise vrátila k otázce možnosti sdílení 

předloh k projednání elektronickou formou, a to z důvodu ušetření velkého množství papíru, 

která se již řešila na první jednání majetkové komise. Z diskuze vyplynul závěr, že materiály 

budou nasdíleny všem členům majetkové komise a členové, kteří trvají na dodání předloh 

v tištěné podobě, budou materiály dostávat tak jako doposud v připravených obálkách. Pro 

informaci se uvádí, že většina členů komise nyní vyžaduje materiály v elektronické podobě, 

tedy přistoupila na hospodárný přístup k využívání papíru. 

 

 

 

Příští termín majetkové komise je stanoven na 29.03.2023 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                                 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

  organizační pracovník komise                                                      předsedkyně  komise                  

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


