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USNESENÍ z 12. schůze Rady města Přerova konané dne 12. března 2015

261/12/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 12. schůze Rady města 
Přerova konané dne 12. března 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 12. schůze Rady města Přerova konané dne 12. března 2015

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 12. schůze Rady města 
Přerova.

262/12/3/2015 Personální  změna - Hlavní inventarizační komise.

Rada města Přerova po projednání odvolává z funkce člena Hlavní inventarizační komise paní 
Oldřišku Sedláčkovou a jmenuje jejím členem Ing. Evu Řezáčovou, to vše s účinností k 13. 3. 2015.

263/12/3/2015 Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí doporučení Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova na 
zviditelnění historického místa na Švédských šancích formou památníku apod. nebo formou 
jiné trvalé připomínky.

2. ukládá Komisi pro cestovní ruch a kulturu ve spolupráci s Kanceláří primátora, aby do konce 
letošního roku připravila ideový návrh připomenutí tragické události na Švédských šancích.

264/12/4/2015 Dodatek ke smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování 
služby BUSINESS 24 uzavřené dne 07.11.2006 mezi statutárním městem Přerov a Českou 
spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782.

265/12/4/2015 Platební brána

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přijímání platebních karet při placení 
zboží a služeb Transakce typu E-commerce mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. 
s., se sídlem Olbrachtova 1929/61, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, ve znění dle přílohy této důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Ing. E. ŘEZÁČOVÁ

Termín: 31.3.2015

266/12/4/2015 Rozpočtové opatření č. 3

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové 
zprávy.
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267/12/4/2015 Žádost o splátkový kalendář - J. Bednaříková

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a paní Jelenou 
Bednaříkovou, IČ: 60789239, s místem podnikání Přerov 3160 (restaurace Laguna), 750 02  
Přerov, jako dlužníkem, o uznání a splátkách dluhu ve výši 11.298,- Kč s příslušenstvím se 
lhůtou splatnosti do 25.8.2015 za neuhrazené náklady vodného v pronajatých prostorách 
objektu restaurace Laguna, ve znění dle přílohy. Podmínkou uzavření dohody je uznání dluhu 
co do jeho důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě 
výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a o tom, že dlužník uhradí      
v rámci splátkového kalendáře rovněž úroky z prodlení jako příslušenství výše uvedeného 
dluhu.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

268/12/4/2015 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
Olomouc IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 
7.500,- Kč pro účely požární ochrany,

2. pověřuje Ing. Petra Měřínského, náměstka primátora, podpisem darovací smlouvy.

269/12/5/2015 Vyhlášení soutěže: Přerovská stavba roku 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. vyhlašuje soutěž Přerovská stavba roku 2014

2. jmenuje soutěžní porotu dle důvodové zprávy

3. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města 
realizací samotné soutěže

270/12/5/2015 Vyhlášení soutěže: Předzahrádka roku 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. vyhlašuje soutěž Předzahrádka roku 2015

2. jmenuje soutěžní porotu dle důvodové zprávy

3. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení správy ostatního majetku a 
komunálních služeb realizací samotné soutěže
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271/12/5/2015 Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem 
společného řešení problematiky nakládání s odpady

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova revokovat usnesení Zastupitelstva města 
Přerova č. 1077/23/13/2014 ze dne 28. 4. 2014 ve věci zakladatelské smlouvy a stanov spolku 
Odpady OK, z.s. a členství statutárního města Přerova v tomto spolku, a to z důvodu změny 
názvu spolku,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit se záměrem na založení zájmového 
spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem "Odpady Olomouckého kraje, z.s." za účelem 
společného řešení problematiky s komunálním odpadem dle důvodové zprávy,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit znění zakladatelské smlouvy a stanov 
spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit členství statutárního města Přerova 
jako zakladatele ve spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s.",

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat náměstka primátora Pavla Košutka a 
v době jeho nepřítomnosti náměstka primátora Ing. Petra Měřínského jako zástupce 
statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady spolku "Odpady Olomouckého kraje, 
z.s.",

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Pavla Košutka jakožto osobu určenou 
k jednání na ustavující členské schůzi spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s.",

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nominovat do funkce člena správní rady spolku 
"Odpady Olomouckého kraje, z.s." za statutární město Přerov náměstka primátora Pavla 
Košutka.

272/12/5/2015 Projekt regenerace panelového sídliště Trávník

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Projekt 
regenerace panelového sídliště Trávník, vypracovaného dle podmínek Nařízení vlády č.494/2000 Sb. 
pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu

273/12/6/2015 Veřejná zakázka „Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky 
minimálně 42 palců“ – schválení výsledku výběrového řízení a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise pověřené zadavatelem pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Dodávka multifunkční tiskové 
sestavy šířky minimálně 42 palců“,

2. rozhodla , na základě ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním předpisem č. 
9/2012, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka 
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multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“, která byla předložena uchazečem 
NWT a.s., Nám. Míru 1217, 76824 Hulín, IČ 63469511,

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a 
společností NWT a.s., Nám. Míru 1217, 76824 Hulín, IČ 63469511, jako prodávajícím,          
na veřejnou zakázku „Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“.

               
Cena za plnění bude činit 231 233,00 Kč bez DPH, tj. 279 791,93 Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem     
v pořadí.

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání,    
k jeho uzavření a jeho podpisu, dle bodu 3 usnesení a k podpisům dokumentace související     
s administrací výběrového řízení.

274/12/6/2015 Veřejná zakázka „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa " -  
schválení změny zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek na změnu zadávacích podmínek, dle ust. § 50 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“, který vznikl v průběhu 
zadávacího řízení, v rozsahu dle důvodové zprávy,

2. schvaluje změnu zadávacích podmínek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
„Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa“, v rozsahu dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 
2.

275/12/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 
p.č. 75/1, ost. pl., ost. komunikace, o výměře 6 m2, v k.ú. Přerov.

276/12/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - pacht  nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 263, ovocný sad, o výměře 333 m2, v k.ú. Předmostí.

277/12/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod pozemku p.č. 5353/2,  zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov do majetku 
statutárního města Přerova.
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k pozemku p.č.  5353/2, zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov.

278/12/7/2015 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, pozemku p.č. 
1961/2, pozemku p.č. 1961/4, části pozemku p.č. 4986/1 a části 
pozemku p.č. 1981/48 vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku 
p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře cca 6500 m2, pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 
3793 m2, pozemku p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958 m2, části pozemku p.č. 
1981/48, ostatní plocha, o výměře cca 350 m2 a části pozemku p.č. 4986/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 2000 m2 vše v k.ú. Přerov.

279/12/7/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod, nájem 
nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
6577/260 a části pozemku p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod pozemku p.č. 6577/2602, ostatní plocha, o výměře 77 m2, části pozemku p.č. 
6577/267, ostatní plocha, o výměře 183m2, oba v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova  -  pozemku p.č. 6577/2602, ostatní plocha, o výměře 77 m2, části pozemku p.č. 
6577/267, ostatní plocha, o výměře 183 m2, oba v k.ú. Přerov.

280/12/7/2015 Nájem nemovité věci a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – na části pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje nájem části  pozemku p.č. 503/1, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 80 m2 v k.ú. 
Penčice za účelem provedení stavby „Rekonstrukce chodníku ulice Tršická – 3. etapa, 
Přerov,Penčice (před domy č. 37,39)“.  Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se
sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 
70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem), na dobu 
určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo 
povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle toho, která z uvedených 
skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v protokolu o převzetí 
stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. Nájemné bude 
činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno jednorázově na základě daňového 
dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu a uzavření 
nájemní smlouvy ve znění přílohy č.1.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat chodník a sjezdy na 
silnici II/436 s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování jejich provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži 
pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  1.000,- Kč 
a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem Přerov, 
jako budoucím oprávněným ve znění dle přílohy 2.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s geometrickým plánem na 
zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení jednorázové úhrady za zřízení 
služebnosti.

281/12/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové 
vedení NN a pilíř distribučního měření, a s tím spojeného omezení spočívajícího v povinnosti 
strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou 
nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění podzemního kabelové vedení NN  a pilíře distribučního měření k tíži pozemku p.č. 
4957/3 v k.ú. Přerov, ve prospěch  A.R.T. 247 s.r.o.,  se sídlem Dr. Skaláka 7, 750 02  Přerov, 
IČ 25838652 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 
ve znění přílohy č. 2.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová  úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné  a 
A.R.T. 247 s.r.o.,  se sídlem Dr. Skaláka 7, 750 02  Přerov, IČ 25838652, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene – služebnosti na straně druhé.  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
bude uzavřena  nejpozději do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží 
budoucímu povinnému z věcného břemene kolaudační souhlas k podzemnímu kabelovému vedení NN 
a pilíři distribučního měření, prokazatelně doručí budoucímu povinnému geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném 
pozemku včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
nechá vypracovat vlastník pozemků statutární město Přerov. Náklady spojené se zřízením věcného 
břemene – služebnosti jdou za budoucím oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK
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Termín: 29.5.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání k jeho 
uzavření  a  podpisu  dle bodu 1. návrhu usnesení a  podpisu  návrhu na vklad práva               
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

282/12/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k.ú. Přerov,       
v k.ú. Předmostí, v k.ú. Kozlovice u Přerova, v k.ú. Újezdec u Přerova, 
v k.ú, Troubky nad Bečvou, vše  v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného               
z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat zemní kabel sítě elektronických zařízení 
a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím 
pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění zemního kabelu sítě 
elektronických komunikací k tíži pozemků 

- p.č. 4160/1, p.č. 5094, p.č. 5076, p.č.  5253/1, p.č.  5253/2, p.č.  5307/88, p.č.  5307/93, p.č.  
5466/138, p.č. 5535/1, p.č. 5734/26, p.č.  6054, p.č.  6200/1, p.č. 6200/42, p.č.  6200/43, p.č. 
6204/6, p.č. 6204/7, p.č.  6204/8, p.č.  6857/9, p.č.  6857/13, p.č.  6857/14, p.č.  7152/2, p.č. 
7152/3, p.č. 7160/1, p.č.  7160/2, p.č. 7160/4, p.č  7160/5, p.č.  7160/6, p.č. 7161/2, p.č. 
7161/3, p.č. 7161/1, p.č. 7162/2, p.č. 7166/38, p.č. 7167/19, p.č. 7167/20, p.č. 7167/22, p.č. 
254, p.č. 255/1, p.č. 1252/1, p.č. 3826/1, p.č. 4997, p.č. 5087, p.č. 5088/2, p.č. 6577/271, p.č. 
4755, p.č. 4767, p.č. 5010/1, p.č. 5116/2, p.č. 4928, vše v k.ú. Přerov,

- pozemků p.č. 51/7, p.č. 57, p.č. 458/1, p.č. 458/2, p.č. 947/1, p.č. 947/2, p.č. 947/3, p.č. 947/4, 
p.č. 947/5, p.č. 947/6, p.č. 947/7, p.č. 947/8, p.č. 947/9, p.č. 947/10, p.č. 947/11, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, 

- p.č. 30/6, p.č. 30/7,  oba v k.ú. Předmostí,

- p.č. 313/3, p.č. 885/1, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, 

- p.č. 5101/1, p.č. 5101/6, p.č. 5101/10, p.č. 5101/13, p.č. 5101/16, p.č. 5101/18, p.č.  5102/1, 
p.č. 5102/7, p.č. 5102/11,  vše v k.ú. Troubky nad Bečvou.

a to ve prospěch  Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338 a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 17.
        Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada        
za zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  
povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 
120 00 Praha 2, IČ 28128338, jako budoucím oprávněným z věcného břemene – služebnosti na straně 
druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena  nejpozději do 90-ti dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene prokazatelně doručí budoucímu povinnému                
z věcného břemene  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma. Znalecký 
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posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 
ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zajistí vlastník pozemků statutární 
město Přerov. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – služebnosti jdou za budoucím 
oprávněným.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 29.5.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání k jeho 
uzavření a  podpisu  dle bodu 3. návrhu usnesení a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

283/12/7/2015 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5130/1,  v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a 
s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy –
podzemního kabelového vedení NN k  tíži pozemku p.č. 5130/1, p.č.  v k.ú. Přerov, ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 
ve znění přílohy č. 3. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, 
jednorázová  úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě 
znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno – služebnost 
bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z 
věcného břemene - služebnosti na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 
90-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží 
budoucímu povinnému z věcného břemene - služebnosti geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti 
na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného  pásma, 
která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků 
statutární město Přerov. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 
věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 29.5.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání k jeho 
uzavření a  podpisu  dle bodu 1. návrhu usnesení a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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284/12/7/2015 Úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerov,  
žulové hrobky

Rada města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný převod  žulové hrobky po J.L.,  umístěné na hřbitově v Přerově z 
vlastnictví  České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví statutárního města Přerov, za  cenu stanovenou ve znaleckém 
posudku,  a to 70 000,- Kč.

2. schvaluje bezúplatný převod  žulové hrobky po J.L.,  umístěné na hřbitově v Přerově z 
vlastnictví  České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví statutárního města Přerov.

285/12/7/2015 Vydání bezdůvodného obohacení za užívání označníků zastávek bez 
právního důvodu 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o vydání bezdůvodného obohacení mezi statutárním městem 
Přerov jako ochuzeným a společností Dopravní a logistická společnost s.r.o., IČ 28360311, se 
sídlem U Žebračky 3042/18a, Přerov, jako obohaceným, na jejímž základě obohacený uhradí 
ochuzenému pohledávku ve výši 37.371,- Kč navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za užívání 72 ks 
označníků zastávek bez právního důvodu v době od 19.12.2012 do 20.6.2014, ve znění dle 
přílohy č. 1.

2. schvaluje uzavření dohody o vydání bezdůvodného obohacení mezi statutárním městem 
Přerov jako ochuzeným a společností ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, se sídlem 
Vítkovická 3133/51, Ostrava, jako obohaceným, na jejímž základě obohacený uhradí 
ochuzenému pohledávku ve výši 7.513,- Kč, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za užívání 27 ks 
označníků zastávek bez právního důvodu v době od 19.12.2012 do 20.6.2014, ve znění dle 
přílohy č. 2.

3. schvaluje uzavření dohody o vydání bezdůvodného obohacení mezi statutárním městem 
Přerov jako ochuzeným a společností FTL – First Transport Lines, a.s., IČ 46345850, se 
sídlem Letecká 3647/8, Prostějov, jako obohaceným, na jejímž základě obohacený uhradí 
ochuzenému pohledávku ve výši 1.286,- Kč, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za užívání 6 ks 
označníků zastávek bez právního důvodu v době od 19.12.2012 do 20.6.2014, ve znění dle 
přílohy č. 3.

4. schvaluje uzavření dohody o vydání bezdůvodného obohacení mezi statutárním městem 
Přerov jako ochuzeným a společností ČSAD Vsetín a.s., IČ 45192120, se sídlem Ohrada 791, 
Vsetín, jako obohaceným, na jejímž základě obohacený uhradí ochuzenému pohledávku ve 
výši 1.072,- Kč, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za užívání 5 ks označníků zastávek bez 
právního důvodu v době od 19.12.2012 do 20.6.2014, ve znění dle přílohy č. 4.

5. schvaluje uzavření dohody o vydání bezdůvodného obohacení mezi statutárním městem 
Přerov jako ochuzeným a společností KRODOS BUS a.s., IČ 26950529, se sídlem 
Skopalíkova 2385/45, Kroměříž, jako obohaceným, na jejímž základě obohacený uhradí 
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ochuzenému pohledávku ve výši 429,- Kč, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za užívání 2 ks 
označníků zastávek bez právního důvodu v době od 19.12.2012 do 20.6.2014, ve znění dle 
přílohy č. 5.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2015

286/12/7/2015 Změna vnitřního předpisu č. 7/09 - Pravidla pro postup při přípravě 
podkladů pro rozhodování  Rady města Přerova a Zastupitelstva 
města Přerova o majetkoprávních úkonech, ve znění Vnitřního 
předpisu č. 2/11, Vnitřního předpisu 7/11 a Vnitřního předpisu 6/2014

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č. ......./2015, kterým se mění vnitřní 
předpis č. 7/09 Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a 
Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/11, 
Vnitřního předpisu 7/11 a Vnitřního předpisu č. 6/2014, ve znění dle přílohy č. 2.

287/12/7/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 
Přerovem jako věřitelem a I. P., nájemkyní bytové jednotky č. ,v objektu k bydlení č.p., 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. v k.ú. Přerov jako dlužníkem. 
Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova za I. P. na 
nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 13. 04. 2015 v celkové částce 
24 727,00 Kč -  dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 15 
720,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 2 080,00 Kč a 
poplatek z prodlení k datu 13. 04. 2015 činí 6 927,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 
Kč/měs. se lhůtou splatnosti 25 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření 
dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi 
věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas 
a v plné výši.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

288/12/7/2015 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 24 094,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 30 118,00 Kč 
za paní J. M., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nedoplatku vyúčtování záloh na plnění spojená s 
užíváním bytové jednotky č. 6 v objektu k bydlení č.p. 1625, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 919 v k. ú. Přerov (Husova 17).

                                                                                                               Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
                                                                                                               Termín: 13. 04. 2015
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289/12/8/2015 Přijetí nepeněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 
zřízenou statutárním městem Přerovem

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerovem, dle důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2015

290/12/8/2015 Odměna ředitelky Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 
30 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměny Bc. Haně Ondrášové, ředitelce 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
Odměna bude vyplacena z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2015.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.3.2015

291/12/9/2015 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (0+1), o ploše 14,10 m2, v domě  č. p. 2534, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem F. K., za nájemné ve 
výši 694,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 10. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (1+2), o ploše 131,90 m2, v domě  č. p. 1477, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 655, v k. ú. Přerov, 
Komenského, č. o. 54 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem D. B., za nájemné 
ve výši 6 493,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 
za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 10. 2015 s možností 
prodloužení, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 48,83 m2, v domě  č. p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, Kojetínská 
č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní D. Č., za nájemné ve výši 1 848,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 10. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

4. schva luje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+2), o ploše 47,72 m2, v domě  č. p. 1829, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 925, v k. ú. Přerov, Kojetínská  
č. o. 28 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní E. K., za nájemné ve výši  2 084,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
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předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 10. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (2+1), o ploše 78,45 m2, v domě  č. p. 2849, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. Přerov, Kainarova, 
č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní L. N., za nájemné ve výši 3 862,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 10. 2015 s možností prodloužení. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 61,48 m2, v domě  č. p. 2513, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/28, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní O. Š., za nájemné ve výši 2 
723,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 10. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 61,45 m2, v domě  č. p. 2513, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/28, v k. ú. Přerov, Jižní 
čtvrť III, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní L. P., za nájemné ve výši 2 
722,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 30. 10. 2015 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.5.2015

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu v Přerově s panem A.H., 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 18 v Přerově, Na Hrázi 34, s 
panem Z. S.

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 v Přerově, Kojetínská 5, s paní I.
H.

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s 
panem V.H.

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 18 v Přerově, Denisova 8, s paní 
L.D.

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť III/5, s 
paní J. S.

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v Přerově, Jižní čtvrť III/5, s 
paní J.S.

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v Přerově, Jižní čtvrť III/5, s 
paní A.O.

292/12/10/2015 Vnitřní předpis o informování veřejnosti a opatřeních v případě 
zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší

Rada města Přerova po projednání:
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1. stanovuje zavedení městské hromadné dopravy na území města Přerova zdarma po dobu 
trvání situace II (dle přílohy č.1), ztrátu dopravci bude město Přerov hradit z rozpočtové
rezervy města.

2. vydává vnitřní předpis o informování veřejnosti a opatřeních v případě zvýšených koncentrací 
znečišťujících látek v ovzduší.

293/12/10/2015 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí nabídku spolupráce s městem 
Kotor (Černá Hora) předloženou hospodářem a konzulárním referentem velvyslanectví v 
Černé Hoře Karlem Rotreklem,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit primátorovi města Přerova vyjednat 
podmínky partnerské smlouvy.

294/12/10/2015 Platové záležitosti - pan Ing. Pavel Cimbálník, ředitel Městské 
knihovny v Přerově

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu platového tarifu řediteli Městské knihovny          
v Přerově panu Ing. Pavlu Cimbálníkovi s účinností od 1. 3. 2015 v souvislosti s dosažením 
odpovídající započitatelné praxe v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

295/12/10/2015 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. zřizuje tyto odbory Magistrátu města Přerova:
- Odbor řízení projektů a investic
- Kancelář tajemníka

2. rozhodla o tom, že níže uvedená oddělení a úseky se přejmenovávají a přesunují takto:
- Oddělení personální a lidských zdrojů se přejmenovává na Oddělení personální a přesunuje se 

na odbor Kancelář tajemníka
- Oddělení právní se přesunuje na odbor Kancelář tajemníka
- Oddělení projektových řízení a správy dotací se přesunuje na Odbor řízení projektů a investic
- Úsek veřejných zakázek se přesunuje na Odbor řízení projektů a investic
- Oddělení investic a technické správy se přejmenovává na Oddělení správy budov

3. zřizuje Úsek přípravy a realizace investic (začleněn na Odboru řízení projektů a investic)

4. schvaluje vnitřní předpis č......./2015, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011, Organizační 
řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 
19/2011, č. 21/2011, č. 26/2011, č. 3/2012, č. 5/2012, č. 7/2012, č. 12/2012, č. 24/2012, č. 
25/2012, č. 7/2013, č. 1/2014, č. 3/2014, č. 7/2014, č. 11/2014, č. 21/2014 a č. 23/2014,          
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

5. pověřuje vedením Odboru řízení projektů a investic Bc. Bohdanu Kalincovou, a to do doby 
jmenování vedoucího odboru po provedení výběrového řízení,  a to vše s účinností                
od 1. 4. 2015
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6. konstatuje že organizační změnou uvedenou v bodech 1 až 5 tohoto usnesení nedochází         
k navýšení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Přerova,

7. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu 
města Přerova 

- na 308,7, a to s účinností od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015,
- na 305,7, a to s účinností od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015,
- na 304,7, a to s účinností od 1. 10. 2015,

8. ukládá Odboru ekonomiky připravit rozpočtové opatření, související se změnou organizační 
struktury.

296/12/10/2015 Podněty a připomínky z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 
podněty a připomínkami vznesenými na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ

Termín: 27.3.2015

297/12/11/2015 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému, aby požadoval 
formou dopisu řediteli SŽDC Olomouc dobudování podchodu pod nádražím.

298/12/11/2015 Zahraniční pracovní cesta 

Rada města Přerova po projednání schvaluje primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zahraniční 
pracovní cestu do Trenčína (Slovenská republika), která se na pozvání primátora Trenčína             
Mgr. Richarda Rybníčka uskuteční dne 26. 3. 2015.

V Přerově dne 12. 3. 2015

      Mgr. Vladimír Puchalský                     Mgr. Helena Netopilová
primátor Statutárního města Přerova                   členka Rady města Přerova


