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USNESENÍ z 40. schůze Rady města Přerova konané dne 17. března 2016

1342/40/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 40. schůze Rady města 
Přerova konané dne 17. března 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 40. schůze Rady města Přerova konané dne 17. března 2016,

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 40. schůze Rady města 
Přerova.

1343/40/4/2016 Rozpočtové opatření č. 6

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.

1344/40/5/2016 Sčítání cyklistů ve městě Přerově

Rada města Přerova po projednání odkládá rozhodnutí o provedení sčítání cyklistů na 30 vybraných 
stanovištích ve městě Přerově. 

1345/40/6/2016 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a 
Kovářská v Přerově X-Popovicích“ -  schválení zadávacích podmínek a 
odůvodnění veřejné zakázky, schválení zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení 
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje oznámení o zakázce a zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a Kovářská v Přerově X-Popovicích“ dle 
příloh č. 1 až 3,

2. schvaluje „Odůvodnění veřejné zakázky“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,           
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 4,

3. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 
komunikace v ul. Hanácká a Kovářská v Přerově X-Popovicích“, v otevřeném řízení,              
v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, za splnění podmínky ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,      
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

4. ustanovuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. arch. Jan Horký Zástupce zadavatele
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Ing. Zdeněk Dostál MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Ing. Miroslava 
Machurová

MMPr, Úsek přípravy a 
realizace investic

Radek  Pospíšilík Zástupce  zadavatele Vladimír  Pavlištík Zástupce místní části  
Popovice

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

5. ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona komisi pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele Radek Pospíšilík Zástupce zadavatele

Vladimír  Pavlištík Zástupce místní části 
Popovice

Vladimír Röss Zástupce místní části 
Popovice

Ing. Jan Široký projektant (odborník) Ing. Svatava  Vrťová projektant (odborník)

Ing. Irena  Tyksová projektant (odborník) Ing. Michal   Majer projektant (odborník)

Ing. Karel Šimeček, MBA Výbor PRID Ing. Jiří Draška Výbor PRID

Administrátor hodnocení Organizace Náhradník administrátora Organizace

Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek

6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, zejména Odůvodnění veřejné zakázky, Zadávací 
dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 
Oznámení o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 
dokumentů,

7. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 
uzavření a jeho podpisu.

1346/40/6/2016 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. 
Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov XII-
Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového stanoviště na 
tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“ – schválení 
předběžného oznámení veřejného zadavatele

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje předběžné oznámení veřejného zadavatele, dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb.,            
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště             
na tříděný komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření 
kontejnerového stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“, včetně 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, dle příloh důvodové zprávy,

2. schvaluje uveřejnění předběžného oznámení veřejného zadavatele, dle bodu 1 usnesení,
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3. bere na vědomí, že zadávací řízení je veřejný zadavatel oprávněn zahájit nejdříve 1 měsíc      
od odeslání předběžného oznámení,

1347/40/6/2016 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
Muzea Komenského v Přerově, p.o. v prostorách zámku, Horní 
náměstí 1, Přerov“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského          
v Přerově, p.o. v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“,

2. rozhodla, v souladu s ustanovením § 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 
„Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o.            
v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“, která byla předložena uchazečem Robertem 
Hlochem, 750 02, Přestavlky 70, IČ 65921071,

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          
a Robertem Hlochem, 750 02, Přestavlky 70, IČ 65921071, jako zhotovitelem, na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea 
Komenského v Přerově, p.o.  v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“.

               
Cena za plnění bude činit 1.033.091,00 Kč bez DPH, tj. 1.055.414,00 Kč vč. DPH.

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 1056/32/6/2015, ze dne 10.12.2015.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost               
k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí.

1348/40/6/2016 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 
- Energetická opatření Městského domu v Přerově

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Energetická opatření 
Městského domu v Přerově“.

1349/40/6/2016 DPS U Žebračky 18, Přerov – energetická opatření

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení projektové přípravy pro Snížení energetické náročnosti Domu                     
s pečovatelskou službou U Žebračky 576/18, Přerov, spočívající v zateplení obvodového 
pláště budovy vč. střechy a výměny výplní otvorů.
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2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce pro Snížení 
energetické náročnosti Domu s pečovatelskou službou U Žebračky 576/18, Přerov 
(vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a všech 
souvisejících dokumentací, včetně vypracování položkového rozpočtu na realizaci stavby), 
splňující požadavky pro možnou dotaci a za podmínky zajištění finančního krytí nákladů        
na vypracování dokumentací.

1350/40/6/2016 DPS Trávník 1, Přerov – energetická opatření

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení projektové přípravy pro Snížení energetické náročnosti Domu                     
s pečovatelskou službou, Trávník 1, Přerov spočívající v zateplení obvodového pláště budovy 
vč. střechy, výměny výplní otvorů, oprav lodžií a dalších souvisejících stavebních prací

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce pro Snížení 
energetické náročnosti Domu s pečovatelskou službou, Trávník 1, Přerov (vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a změnu stavby před dokončením a provádění 
stavby a všech souvisejících dokumentací, včetně vypracování položkového rozpočtu            
na realizaci stavby) splňující podmínky pro možnou dotaci.

1351/40/6/2016 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – rekonstrukce školního hřiště

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení zpracování projektové dokumentace na realizaci Rekonstrukce školního 
hřiště Základní škola Přerov, Za mlýnem 1.

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci Rekonstrukce 
školního hřiště Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 (vypracování projektové dokumentace 
pro územní řízení, stavební povolení DSP a dokumentaci pro provádění stavby DPS, případně 
projektovou dokumentaci jednostupňovou, tzn. DSP+DPS) za podmínky zajištění finančního 
krytí nákladů na vypracování dokumentací.

1352/40/6/2016 Schválení realizace investiční akce „MŠ Píšťalka, Máchova 8 –
stavební úpravy střech“

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova realizovat v roce 2016 zakázku na stavební práce s názvem „MŠ Píšťalka, 
Máchova 8 – stavební úpravy střech.“ dle důvodové zprávy.

1353/40/6/2016 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2016 a 2017“ – zahájení 
výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 
„Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2016 a 2017“ 
dle příloh č. 1 - 9,

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby              
s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 
2016 a 2017“, postupem dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012,

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

P.č. Obchodní společnost, sídlo IČ

1. O2 Czech Republic a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022 60193336

2. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 64949681

3. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 25788001

4. ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053 27232433

5. Air Telecom a.s., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 24262137

4. ustanovuje dle Vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

P.č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Mgr. Vladimír Puchalský Zástupce zadavatele

2. Mgr. Petr Karola Odborník- věcný gestor Bc. Dagmar Brázdová Odborník – věcný 
gestor - zástupce

3. Ing. Bohumír Střelec Jednatel TSMPr; zástupce 
sdružení zadavatelů

Mgr. Jaroslav Macíček Ředitel KIS; zástupce 
sdružení zadavatelů

4. Mgr. Tomáš Jelínek Ředitel ZŠ; zástupce 
sdružení zadavatelů

Mgr. Martin Černý Ředitel ZŠ; zástupce 
sdružení zadavatelů

5. Ing. Václav Bláha Soudní znalec v oboru Ing. Petr Andrle Externí odborný 
poradce

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová Odd. PZD Ing. Alena Řihošková Odd. PZD

5. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 
zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Rozhodnutí              
o vyloučení uchazečů a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky apod.

1354/40/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 618 a části pozemku 
p.č. 620 v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 618, trvalý travní porost, o výměře cca 30 m2 a části pozemku p.č. 620, ostatní plocha, o výměře 
cca 70 m2 oba v k.ú. Žeravice.
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1355/40/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 6, rodinná rekreace, 
příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice na pozemku p.č. 1380 v k.ú. 
Žeravice                                                                     

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1380 v k.ú. 
Žeravice 

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod budovy č.e. 6, rodinná rekreace, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice     
na pozemku p.č. 1380 v k.ú. Žeravice

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 1380, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m2 v k.ú. Žeravice.

1356/40/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku 
p.č. 1205/1, orná půda, o výměře cca 30 m2 v k.ú. Žeravice.

1357/40/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice u 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části pozemku 
p.č. 166, ostatní plocha, o výměře cca 45 m2 v k.ú. Popovice u Přerova.

1358/40/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví  statutárního města Přerova – části prostor v objektu 
bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí)

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části prostor  v objektu bydlení č.p. 882, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov 
(Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 96,78 m2.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část prostor  v objektu bydlení č.p. 882, příslušném     
k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. 
poschodí) o celkové výměře 96,78 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město,   
Na Hrázi 3155/17, IČ 27841090, dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 29 dnů,      
s účinností od 1.4. do 29.4.2016. Výše nájemného bude činit 769,-Kč (bez DPH). Účelem 
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nájmu bude využití prostor jako zázemí - šatny pro pracovníky v rámci projektu prevence 
kriminality. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

Odpovídá: Oddělení majetkoprávní

Termín: 31.3.2016

3. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 2 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

1359/40/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostor v objektech v místních 
částech užívaných Městskou knihovnou v Přerově

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku prostor         
v objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov XI - Vinary, který je součástí pozemku p.č. 
st. 44/1, v k.ú. Vinary u Přerova (Kulturní dům Vinary) o výměře 22 m2.

1360/40/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 5781/16 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod  pozemku p.č. 5781/16, orná půda, o výměře 462 m2 v k.ú. Přerov  z vlastnictví  Jednoty 
spotřebního družstva v Uherském Ostrohu,  se sídlem Veselská 733, Uherský Ostroh,  IČ: 00032310,   
do vlastnictví   statutárního  města  Přerov,  a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy, za podmínky 
rozpočtového krytí,  za kupní cenu 57 980,- Kč ( tj. 125,- Kč/m2).

1361/40/7/2016 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 314 v k.ú. Újezdec u Přerova

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný  
a schválit  bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
314, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Újezdec u Přerova,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

1362/40/7/2016 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemků  p.č. 
4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10, p.č. 4996/11 vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1. k nájemní smlouvě uzavřené mezi  Českou republikou -
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábř. 390/42, Praha 2, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem        
na pozemky p.č. 4996/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m2, p.č. 4996/9, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 187 m2, p.č. 4996/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 787 m2, p.č. 4996/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 68 
m2 vše v k.ú. Přerov, dle přílohy. Dodatkem č. 1 se mění nájemní smlouva č.j. 
UZSVM/OOL/686/2015-OOLR ze dne  31.3.2015,  článek  IV, kterým se prodlužuje doba 
nájmu od 1.4.2016 do 31.3.2018.



8

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k jednání a uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu usnesení včetně podpisu.

3. ukládá náměstkovi primátora panu Pavlu Košutkovi dále jednat o podmínkách nabytí 
předmětných pozemků do vlastnictví města.

1363/40/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3 v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného               
z věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení – plynovodní přípojku, a 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 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 3 v k.ú. 
Žeravice, a to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada     
za zřízení věcného břemene - služebnosti činí 514,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým 
plánem č. 513-22/2015.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem 
Přerovem, jako povinným z věcného břemene, společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí 
nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, jako oprávněným z věcného břemene      
a panem M.T., jako investorem, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.5.2016

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

1364/40/7/2016 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova –
veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 
oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                 
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                          
3. Zřízení věcných břemen – služebnosti k tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. 
Újezdec u Přerova                                                                   
4. Smlouva o právu provést stavbu – Infrastruktura pro RD v Přerově 
VI - Újezdci – U Montáže“                                                                                                                                                                                            

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci       
do majetku statutárního města Přerova – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 
vybudovaného na pozemcích p.č. 1027/7 a 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                       
ze spoluvlastnictví manželů M. a D.Ch., manželů Mgr. J.  a Mgr. B.K., pana P.M.  a paní 
L.R. do majetku statutárního města Přerova.
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Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi manželi M. a   D.Ch., 
manželi Mgr. J.  a Mgr. B.K. , panem P.M.  a paní L.R. (jako budoucím dárcem) a 
statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. Darovací 
smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 
obdarovanému doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného 
osvětlení včetně 3 ks sloupů, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení 
veřejného osvětlení včetně sloupů a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  
a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 
nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění 
tohoto  vedení  k  tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova, v podílovém 
spoluvlastnictví manželů M.  a    D.Ch.   k id ¼, pana Ing. J.J. k id 5/12, manželů Mgr. J.       
a Mgr. B.K. k id 1/6, pana P.M.  k id 1/12 a paní L.R.  k id 1/12 to ve prospěch statutárního 
města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou.
  Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva       
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi podílovými spoluvlastníky 
pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova - manželi M. a   D.Ch.  k id ¼, panem Ing. J.J. 
k id 5/12, manželi Mgr. J.  a Mgr. B.K.  k id 1/6, panem P.M.  k id 1/12 a paní L.R.  k id 
1/12, jako budoucími povinnými z věcného břemene, statutárním městem Přerov,  jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č.2.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 
měsíců ode dne, kdy statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde 
vlastnické právo ke stavbě inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 3 
ks sloupů a současně ode dne, kdy budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu 
oprávněnému geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného 
pásma, potvrzený příslušným katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 
katastru nemovitostí.

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat vodovod a kanalizaci a s tím spojené omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění tohoto vodovodu a kanalizace  k  tíži pozemku p.č. 1028    
v k.ú. Újezdec u Přerova a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem 
Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521.
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 Přerov, 
jako budoucím povinným z věcného břemene,  společností Vodovody a kanalizace a.s.,          
se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene     
a panem P.M., jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 3.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro 
užívání dokončené stavby vodovodu a kanalizace (stanovené příslušnými právními předpisy) 
do 3 měsíců ode dne, kdy stavebník 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, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
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věcného břemene. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární 
město Přerov. Stavebník 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: 31.5.2016

4. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Infrastruktura pro RD v Přerově VI-
Újezdci – U Montáže“  na částech pozemků p.č. 1026 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova 
mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a panem P.M., jako stavebníkem 
ve znění dle přílohy č. 4.
Smlouva bude uzavřena za podmínky předchozího uzavření smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě dle bodu 1. návrhu usnesení, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
– služebnosti dle bodu 2. návrhu usnesení a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti dle bodu 3. návrhu usnesení.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.5.2016

5. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
3. a 4. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

1365/40/7/2016 Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul.        
Na Návsi, Žeravice“ – schválení zařazení této stavební zakázky jako 
investiční akce 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr realizace stavební zakázky „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. 
Na Návsi, Žeravice“.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 17.5.2016

2. ukládá odboru řízení projektů a investic zahájit přípravu realizace investiční akce dle bodu 1 
tohoto usnesení.

1366/40/7/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 520/1 a 528/7 v k.ú. 
Předmostí- změna poloměru vjezdu do areálu společnosti FKK spol.     
s r.o.

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu                   
na pozemcích p.č. 520/1,528/7  v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 
Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a spol. FKK spol. s r.o. PŘEROV, se sídlem 
Dluhonská 1350/43, 850 02, Přerov, IČ: 61943738,  jako žadatelem dle přílohy č.1
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1367/40/7/2016 Provozování kina Hvězda po skončení nájemní smlouvy

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem objektu občanské vybavenosti č.p. 243, 
příslušném k části obce Přerov I-Město,  který je součástí pozemku p.č. 2185/1, mimo bytovou 
jednotku, trafostanici,  výměníkovou stanici a restauraci K2 a pozemku p.č. 2185/1, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov.

2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci s kanceláří primátora 
zpracovat podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na nájem nemovitostí uvedených v bodu 
1 a ty předložit k projednání Radě města Přerova.

1368/40/8/2016 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené 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: 31.3.2016

1369/40/8/2016 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – sportovní zaměření

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje sportovní zaměření Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, s účinností 
od 1. 9. 2016,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

2. schvaluje financování sportovního zaměření Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2,              
IČ: 49558510, z provozního příspěvku zřizovatele od školního roku 2016/2017 v maximálním 
rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

3. ukládá náměstku primátora Bc. Navrátilovi předložit podle tohoto pilotního projektu projekt 
pro další mateřské školy města Přerova do 30.6.2016.

1370/40/8/2016 Žádost o poskytnutí dotace – Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                    
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub ŠELA 
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SPORT, o.s., IČ: 61986054, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Interbrigadistů 806/2,           
na pořádání cyklistických závodů pro děti a mládež „Dětský AUTHOR ŠELA MARATON“    
a „Jezernické viadukty“ v roce 2016. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s., 
IČ: 61986054, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Interbrigadistů 806/2, na pořádání 
mezinárodního maratonu horských kol „AUTHOR ŠELA MARATON 2016“. Veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 
statutárního města Přerova pro rok 2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smluv o poskytnutí dotace dle 
bodů 1 a 2 tohoto usnesení,

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j.n. (individuální 
dotace)

418,7 - 40,0 378,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace)

3 150,0 + 40,0 3 190,0

1371/40/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 
odst. 6 zákona 

Rada města Přerova po projednání:

1. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – všech 9 osob uvedených ve 
jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. Vydaný souhlas platí do 30. 4. 2017.

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – všech 5 osob uvedených ve 
jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 21.3.2016

1372/40/9/2016 Přijetí finančního daru - obec Majetín

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 
obdarovaným a obcí Majetín, se sídlem Majetín, Lipová 25, Majetín, PSČ 751 03, IČ 
00299197 jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 2 000,- Kč k zajištění 
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podpory sociální služby denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. -
Denním pobytu, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.4.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu Darovací smlouvy dle bodu 1 
tohoto usnesení.

1373/40/10/2016 Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu 
Bečva

Rada města Přerova po projednání pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu Smlouvy    
o závazku veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu Bečva.

1374/40/10/2016 Informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 
2016

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny pro 
zabezpečení oslav roku 2016, včetně informace o akcích připravovaných k 760. výročí povýšení 
Přerova na město.

1375/40/10/2016 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2015

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí předloženou zprávu,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít výše uvedenou zprávu na vědomí.

1376/40/10/2016 Přerovský rádce: Psi v Michalově - ano, či ne? (vyhodnocení 
dotazníku)

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyhodnocení dotazníku Přerovský rádce: Psi          
v Michalově - ano, či ne?

1377/40/10/2016 Městský ombudsman

Rada města Přerova po projednání ukládá Komisi pro otevřenou radnici zabývat se možností zřídit      
v Přerově funkci „městského ombudsmana“  a předložit Radě města Přerova stanovisko s návrhem 
řešení.

Odpovídá: Martin Švadlenka

Termín: 30.6.2016
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1378/40/10/2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat             
se podněty a připomínkami vznesenými na 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. V. Puchalský

Termín: 8.4.2016

V Přerově dne 17. března 2016

      Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                 Ing. Vladimír Holan
primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova


