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USNESENÍ z 52. schůze Rady města Přerova konané dne 8. září 2016

1910/52/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 52. schůze Rady města 
Přerova konané dne 8. září 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 52. schůze Rady města Přerova konané dne 8. září 2016,

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského ověřovatelem usnesení a zápisu           
52. schůze Rady města Přerova.

1911/52/4/2016 Rozpočtové opatření č. 16

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1),

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravu rozpočtu a závazného 
ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).

1912/52/5/2016 Koncepce podzemních kontejnerů

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru Koncepce a strategického rozvoje zpracovat 
koncepci zavádění podzemních kontejnerů ve městě Přerově (Přerov I-město a Přerov II-Předmostí), 
zahrnující jejich polohu, etapizaci a ekonomické ukazatele.

Odpovídá: Ing. P. Gala

Termín: 13.2.2017

1913/52/5/2016 Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit investiční záměr na akci "Mosty přes 
tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská"

2 ukládá Odboru řízení projektů a investic projektovou přípravu uvedeného záměru v bodě č.1 
za podmínky zajištění finančního krytí.

1914/52/5/2016 Změna č. 4A, 6 a 8 Územního plánu města Přerova - vydání

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 
6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění,

1. vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změn č. 4A, 6 a 8 
Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1, 3 a 5 tohoto návrhu na usnesení,
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2. vydat Změny č. 4A, 6 a 8 Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, 
které jsou přílohami č. 2, 4 a 6 tohoto návrhu na usnesení.

1915/52/5/2016 Změna č. 9. a 10. Územního plánu města Přerova - zadání

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 
písm. b) a § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zadání 9. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy.

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 
písm. b) a § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zadání 10. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou 
tohoto návrhu na usnesení, a souhlasit s dalším postupem pořízení změny územního plánu 
podle důvodové zprávy za podmínky finančního krytí.

1916/52/6/2016 Návrh dopravních staveb pro rok 2017  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení přípravy investičních akcí pro realizaci v roce 2017 : 

a) Stavba „Přerov, ulice Kainarova“
b) Stavba „Přerov Kopaniny-stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem-ulice U     
     výstaviště.“ 
c) Stavba „Oprava místní komunikace ul. Kratochvílova.“

2. schvaluje zahájení zpracování PD na opravy stávajících chodníků, komunikací a veřejného  
osvětlení na  tyto  investiční akce:  

Oprava povrchu komunikace ul. Kozlovská 
Rekonstrukce chodníku ul. Generála Janouška v Přerově
Rekonstrukce veřejného osvětlení  v ulici  Bratrská a Čapky Drahlovského v Přerově
Rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ulici Riedlova v Přerově
Rekonstrukce chodníku v ulici Nová, Martinská v místní části Henčlov.

3. ukládá odboru řízení projektů a investic zahájit  předrealizační přípravu investičních akcí dle 
bodu 1 a 2 tohoto usnesení, za podmínky finančního krytí nákladů na vypracování potřebných     
projektových dokumentací, tak aby stavby uváděné v bodě 1 mohly být realizovány v roce 
2017,  a stavby uváděné v bodě 2 tohoto usnesení tak, aby mohly být realizovány v dalších 
letech v rámci realizace dopravních staveb.

1917/52/6/2016 Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ – rozhodnutí o výběru 
nabídky

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na dodávky „Nákup osobních automobilů“ vázané na posouzení kvalifikace, 
posouzení nabídek, posouzení výše nabídkových cen a hodnocení nabídek,
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2. rozhodla o výběru jediné nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Nákup 
osobních automobilů“, která byla předložena společností Autocentrum Přerov CZ s.r.o., 
Olomoucká 440/44, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 25594273,

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy na plnění předmětu plnění veřejné zakázky „Nákup 
osobních automobilů“, mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím, a společností 
Autocentrum Přerov CZ s.r.o., Olomoucká 440/44, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov,       
IČ: 25594273, jako prodávajícím.

Cena za plnění bude činit 941 322,30 Kč bez DPH, tj. 1 139 000,00 Kč vč. DPH.

4. 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.

1918/52/6/2016 Veřejná zakázka " Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov – dodatečné stavební práce" – schválení 
zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí požadavek technického dozoru investora na zadání dodatečných stavebních 
prací v rozsahu dle důvodové zprávy, které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné 
zakázky „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“.

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy 
základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov – dodatečné stavební práce“ dle § 23 odst. 
7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), tj. zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění za splnění 
všech podmínek § 23 odst. 7 a) zákona.

1919/52/6/2016 Příprava investiční akce „Předmostím až do pravěku“ (1. etapa areálu 
Mamutov)

Rada města Přerova po projednání:

1. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 
Statutárním městem Přerovem a Ing. arch. Jiřím Stejskalíkem, IČ: 68909268, Ostrava, 
Moravská Ostrava, Husovo náměstí 1789, PSČ 702 01 na zpracování „Podrobného libreta a 
scénáře expozice pro 1. etapu areálu Mamutov“ za celkovou nabídkovou cenu 294 000,- Kč 
(zhotovitel není plátcem DPH).

2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru PRI k uzavření právního jednání se 
zhotovitelem Ing. arch. Jiřím Stejskalíkem, IČ: 68909268, Ostrava, Moravská Ostrava, 
Husovo náměstí 1789, PSČ 702 01, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 1 písm. e) Vnitřního 
přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 
registru akcí.

1920/52/6/2016 „Točna  MAD  Přerov IX-Lýsky“

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zahájení projektové přípravy na investiční akci: „Točna MAD Přerov IX-Lýsky.“

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektových dokumentací v 
rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně vydání příslušných 
rozhodnutí .

1921/52/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42, a p.č. 
5176/43 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit  rozhodnout o záměru  statutárního 
města Přerov – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  -
pozemku p.č. 5176/42, orná půda, o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43, orná půda, o výměře 673 
m2 v k.ú. Přerov.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  úplatný převod  nemovitých věcí do 
majetku  statutárního města Přerova - - pozemku p.č. 5176/42, orná půda, o výměře 1659 m2    
a p.č. 5176/43, orná půda, o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 
nevyužije předkupní právo k  pozemku p.č. 5176/42, orná půda, o výměře 1659 m2 a p.č. 
5176/43, orná půda, o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov

1922/52/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5088/2, 
části pozemku p.č. 6577/186 a pozemku p.č. 6577/271, vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5088/2 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 120 m2, části pozemku p.č. 6577/186 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře cca 150 m2 a pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace)      
o výměře 191 m2, vše v k.ú. Přerov.

1923/52/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- části pozemku p.č  3091/1  v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod části pozemku  p.č 3091/1, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 6369-66/2016 
jako pozemek  p.č. 3091/11, ost. plocha o výměře 22 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví M.H., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.551,- Kč/m2, tj. 34 122,-
Kč,  ve znění dle přílohy.

1924/52/7/2016 Směna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou                 
ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
pozemku p.č. 3/5 (zahrada) o výměře 101 m2 v k.ú. Přerov včetně příslušenství (plotu ze stříhaného 
pletiva na ocelových sloupcích, které jsou vsazeny do betonových patek umístěných na pozemku p.č. 
3/5 v k.ú. Přerov), který je ve vlastnictví statutárního města Přerova, za pozemek p.č. 5102/2 (ostatní 
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plocha – ostatní komunikace) o výměře 42 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, který je ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí, IČ 45180202, se sídlem Tyršova 38/3, Přerov II-
Předmostí, 751 24 Přerov, a uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 1. Součástí směnné smlouvy je 
ujednání, že Římskokatolická farnost Přerov-Předmostí zaplatí statutárnímu městu Přerov                  
na vyrovnání rozdílu mezi cenami směňovaných nemovitých věcí částku 90.000,- Kč.

1925/52/7/2016 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemku  p.č. 
2152/2 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2152/2, zastavěná plocha a nádvoří,      
o výměře 777 m2, v k.ú. Přerov, 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.

Účelem nájmu je užívání pozemků statutárním městem Přerov jako vlastníkem budovy  Přerov I -
Město , č.p. 387, občanská vybavenost, ( Čechova 43), který je budovou zcela zastavěn.  Nájem se 
sjednává ve výši 40716,- Kč/rok na dobu určitou od 1.10.2016 do 31.10.2024,  dále ve znění přílohy a 
to za předpokladu finančního krytí.

2. schvaluje uzavření dohody o bezesmluvním užívání  pozemku p.č. 2152/2, zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Přerov, za období od 1.1.2012 do 30.9.2016, 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, v celkové 
výši 187 993,- Kč, ve znění přílohy, a to za předpokladu finančního krytí.

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

1926/52/7/2016 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha,  o výměře   
7 m2, v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a A.T., jako 
vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude umístění bezbariérové demontovatelné rampy.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.9.2016

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

1927/52/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 
na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 5290/2, p.č. 
5290/103, oba v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu podzemní  optické kabelové 
vedení, 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 distribuční soustavy 
– podzemního optického kabelového vedení  tíži pozemků  p.č. 5290/2, p.č. 5290/103, oba v  
k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti. 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 a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063,  jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou dle přílohy č. 1. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby distribuční soustavy – podzemního optického kabelového vedení (stanovené 
příslušnými právními předpisy) do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu 
povinnému z věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích 
včetně ochranného pásma, nejpozději však do 5 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady 
za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město Přerov. 
Oprávněný z věcného břemene - služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti do katastru nemovitostí.

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „ Obchodní centrum Kasárna Přerov“,     
na pozemcích p.č. 5290/2, p.č. 5290/103, oba v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, 
jako vlastníkem pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 
130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem, dle přílohy č. 1

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

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

1928/52/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 5290/2,  a na pozemcích v budoucím 
majetku  statutárního města Přerova – p.č. 6863/3, p.č. 5290/3, p.č. 
5290/67, p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat kanalizační řad, a s tím spojeného omezení, 
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 distribuční soustavy – kanalizačního řadu k tíži pozemku 
p.č. 5290/2, ve vlastnictví statutárního města Přerova  a pozemků v budoucím vlastnictví  
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statutárního města Přerova – p.č. 6863/3, p.č. 5290/3, p.č. 5290/67, p.č. 5290/105, p.č. 
5290/72, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se 
sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, 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 Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene - služebnosti společnosti a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se 
sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521,  jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti a  
REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako investorem. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby distribuční soustavy – distribuční soustavy – kanalizačního řadu (stanovené 
příslušnými právními předpisy) do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy investor předloží budoucímu 
povinnému  z věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích 
včetně ochranného pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým 
bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného 
pásma zadá statutární město Přerov. Investor uhradí povinnému náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, znaleckého posudku a správní 
poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

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

1929/52/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 5300/14, p.č. 5290/2,  a na pozemcích 
v budoucím majetku statutárního města Přerova – p.č. 6863/3, p.č. 
5290/66,  p.č. 5290/105, vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat odvodňovací potrubí  a s tím spojeného omezení, 
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 odvodňovacího potrubí k tíži pozemků p.č. 5300/14, p.č. 
5290/2,ve vlastnictví statutárního města Přerova  a pozemků v budoucím vlastnictví  
statutárního města Přerova – p.č. 6863/3, p.č. 5290/66,  p.č. 5290/105, vše v k.ú. Přerov, a to 
ve prospěch Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, 
Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc, IČ 70960399.

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 
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povinným z věcného břemene - služebnosti společnosti a Olomouckým krajem se sídlem Krajského 
úřadu v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc, 
IČ 70960399, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti  a  REALSANT s.r.o., se 
sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako investorem. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 

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 a Olomouckým krajem, se sídlem Krajského úřadu v 
Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený Správou 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc,           
IČ 70960399,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti, jako oprávněným            
z věcného břemene – služebnosti a  REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246, jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude 
uzavřena po splnění podmínek pro užívání dokončené stavby odvodňovacího potrubí (stanovené 
příslušnými právními předpisy) do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy investor předloží budoucímu 
povinnému  z věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích 
včetně ochranného pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým 
bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného 
pásma zadá statutární město Přerov. Investor uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, znaleckého posudku a správní poplatek za 
vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

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

1930/52/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního 
města Přerova na  pozemcích p.č. 5290/2, p.č. 6863/3 , oba v k.ú. 
Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční síť veřejného osvětlení včetně sloupů 
veřejného osvětlení a s tím spojeného omezení, 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  distribuční 
sítě veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 6863/3, ve 
vlastnictví Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, 
Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený Správou silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc, IČ 70960399, p.č. 
5290/2 v budoucím vlastnictví Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci –
Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc,        
IČ 70960399.

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. 



9

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem Krajského úřadu            
v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený Správou 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc,           
IČ 70960399,   jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a ací se sídlem Lipenská 
120 772 11 Olomouc, IČ 70960399,     statutárním městem Přerovem jako budoucím oprávněným z 
věcného břemene – služebnosti a  REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246, jako investorem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení (stanovené příslušnými 
právními předpisy) do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy investor předloží budoucímu oprávněnému  z 
věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým 
bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně 
ochranného pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného 
pásma zadá statutární město Přerov. Investor uhradí  náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, znaleckého posudku a správní poplatek za 
vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

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

1931/52/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemku v majetku 
statutárního města Přerova   p.č. 5290/2, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného  z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční síť  STL plynovodu 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 distribuční sítě  STL plynovodu k tíži pozemků p.č. 
5290/2, ve vlastnictví statutárního města v k.ú. Přerov.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně  na dobu neurčitou,  za  dohodnutou jednorázovou  
úhradu  ve výši 1.000,- Kč, která 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 a  REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby STL plynovodu odvodňovacího potrubí (stanovené příslušnými právními předpisy) 
do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému  z věcného 
břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně ochranného 
pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Budoucí oprávněný  z věcného břemene – služebnosti a 
současně investor uhradí povinnému náklady spojené s vypracováním geometrického plánu 
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jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 
věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

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

1932/52/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního 
města Přerova na  pozemcích p.č. 5297/1, p.č. 5290/100, p.č. 5290/12, 
vše  v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat distribuční síť veřejného osvětlení včetně sloupů 
veřejného osvětlení a odvodňovacího potrubí a s tím spojeného omezení, 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   distribuční síťe veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného
osvětlení a odvodňovacího potrubí  k tíži pozemku p.č. 5297/1, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, p.č.  
5290/100, p.č. 5290/12, v budoucím vlastnictví REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, za  dohodnutou jednorázovou  
úhradu  ve výši 1.000,- Kč, která 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 REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ 25343246, jako budoucím povinným z věcného břemene – služebnosti a statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti . Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby provozovat distribuční síť veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení a 
odvodňovacího potrubí   (stanovené příslušnými právními předpisy) do 90 kalendářních dnů ode dne, 
kdy budoucí povinný předloží budoucímu oprávněnému z věcného břemene - služebnosti  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma, nejpozději však do 
31.12.2020. Budoucí povinný z věcného břemene – služebnosti a současně investor uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

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



11

1933/52/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního 
města Přerova na  pozemku p.č.  5290/105, v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat distribuční síť veřejného osvětlení  včetně  sloupů 
veřejného osvětlení, 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  distribuční 
sítě veřejného osvětlení  včetně sloupů veřejného osvětlení, k tíži pozemku  p.č. 5290/105, v 
k.ú. Přerov, ve vlastnictví AVEZO Plus, a.s., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246.  Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, 
za dohodnutou jednorázovou  úhradu  ve výši 1.000,- Kč, která 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 AVEZO Plus, a.s., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ 25343246, jako budoucím povinným z věcného břemene – služebnosti a statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby distribuční sítě veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení, (stanovené 
příslušnými právními předpisy) do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy investor předloží budoucímu 
oprávněnému  z věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích 
včetně ochranného pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Budoucí povinný z věcného břemene -
služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu  a správní poplatek za vklad 
smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 31.10.2016

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

1934/52/7/2016 Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/11        
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání odkládá projednání materiálu "Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 
4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/11 v k.ú. Přerov" na příští 53. schůzi Rady města Přerova.

1935/52/7/2016 Udělení jednorázové výjimky z vnitřního předpisu č. 9/2012 Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 
registru akcí

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje investiční akci malého rozsahu – „Modernizace a rozšíření internetu v areálu 
Zimního stadionu v Přerově“.
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2. schvaluje jednorázovou výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2012  Zásady postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na zajištění „Modernizace a rozšíření 
internetu v areálu Zimního stadionu v Přerově“, kdy dodavatelské práce bude realizovat firma 
Marketing collegium s.r.o., IČ: 25844113, Purkyňova 2641/2, Přerov v celkové finanční výši 
74.417,- Kč s DPH dle předložené nabídky ( příloha č. 1).

3. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit  realizaci investiční akce malého 
rozsahu „Modernizace a rozšíření internetu v areálu Zimního stadionu v Přerově“.

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR POL ORJ Příjmy ( v tis. Kč ) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

1351 230 Odvod z loterií a podobných her 
kromě výherních automatů

936,3 + 80,0 1 016,3

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

rozpočet po 
úpravě

3412 510 Sportovní zařízení v majetku 
obce

0,0 + 80,0 80,0

1936/52/7/2016 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 57.226,00 Kč za paní V.T., bývalou nájemkyní bytu 
č. 9 v objektu k bydlení č.p.2383, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 31310 v 
k.ú. Přerov (gen. Štefánika 7) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt č. 9, v domě č. 2383, na ulici gen. Štefánika 
7, a to za podmínky zaplacení zbývající částky 14.306,00 Kč.

1937/52/7/2016 Dodatek  ke Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu 
NN

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje znění Dodatku ke Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu NN, 
uzavřenou dne 9. 12. 2015, ve znění Dodatku ze dne 25.3.2016, ve znění Dodatku ze dne 
25.7.2016 mezi dodavatelem Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 
Praha 4 a Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisu Dodatku ke Smlouvě               
o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu NN v navrhovaném znění.

1938/52/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
na pozemku p.č. 492/3  v k.ú. Dluhonice - Parkovací stání před domem 
č.p. 77/19 na ul. Náves v Dluhonicích

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 492/3 o výměře 1833 m2

(ostatní plocha- silnice), v k.ú. Dluhonice  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 
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Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. J.M., jako žadatelem, ve znění 
dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 8.12.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

1939/52/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
2405/1, v k.ú. Přerov – Stavba nové kanalizační přípojky k bytovému 
domu Klivarova 1,3,5 v Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2405/1 o výměře     
6671 m2 (ostatní plocha- zeleň), v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-
Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků 
jednotek domu čp. 2610, 2611, 2612, Klivarova 1, 3, 5 v Přerově, se sídlem Přerov - Přerov I -
Město, Klivarova 2611/3, PSČ 75000 Přerov, IČ: 27853063, jako žadatelem, ve znění dle 
přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 8.12.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

1940/52/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
6714/1 v k.ú. Přerov  - „Obchodně skladovací budova spol. PeMap 
s.r.o., SO101- Napojení komerčních ploch na silnici I/47“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 6714/1 o výměře   
14319 m2 (ostatní plocha- silnice), v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-
Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. PeMaP s.r.o,  se sídlem 
Na Hrázi 2249/60, Přerov I-Město, 750 02 Přerov , IČ: 46577483, jako žadatelem, ve znění 
dle přílohy č.1.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 8.12.2016

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu.

1941/52/8/2016 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,      
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační 
programy ve znění dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 takto:
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 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2017 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 2 030 000 Kč,

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2017 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 10 800 000 Kč, 

 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2017 s tím, že předpokládaný 
objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v 
tomto dotačním programu činí 404 000 Kč, 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017 s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu 
stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 384 000 Kč,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. D. Novotná

Termín: 22.9.2016

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle přílohy 
Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 za těchto podmínek:

 žádosti budou podávány v termínu od 24. 10. 2016 do 04. 11. 2016,
 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  
 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 21. 9. 2016 v Městském informačním centru na nám. 

TGM a na pracovištích:

- Statutární město Přerov,  Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 

Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury
- Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 7), 

750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální a 
zdravotní.

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. D. Novotná

Termín: 22.9.2016

1942/52/9/2016 Opatření související s realizací energeticky úsporných opatření           
ZŠ Za mlýnem 

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1, použití provozního příspěvku zřizovatele v tomto členění: 

 v roce 2016 k financování nákladů vzdělávacích a tematických akcí organizovaných pro žáky 
mimo školu ve vzdělávacích a dalších institucích našeho regionu až do výše 100.000 Kč dle 
důvodové zprávy,  

 v roce 2016 nebo v roce 2017 k financování nákladů školy v  přírodě pro své žáky včetně 
platových nákladů pedagogických pracovníků s tím souvisejících až do výše 800.000 Kč dle 
důvodové zprávy,  

a to pod podmínkou schválení rozpočtového opatření zajišťujícího finančního krytí těchto nákladů 
Zastupitelstvem města Přerova.
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

2. pověřuje Základní školu Přerov, Za mlýnem 1, zastoupenou ředitelkou Mgr. Boženou 
Přidalovou, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dopravu, 
ubytovací a stravovací služby v souvislosti s organizací školy v přírodě v roce 2016 nebo        
v roce 2017, a to v souladu s vnitřním předpisem č. 9/12 vydaným Radou města Přerova 
„Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“,

1943/52/9/2016 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 – výsledek šetření stížnosti   

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí výsledek šetření stížnosti prošetřený Českou školní inspekcí, Olomouckým 
inspektorátem dne 20. 7. 2016 v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov –
Předmostí, Hranická 14,

2. schvaluje návrh odpovědi paní Mgr. B.K. ve věci postupu ředitelky Základní školy J. A. 
Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

1944/52/9/2016 Úprava platů ředitelů škol a ředitelky školského zařízení

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 9. 2016 úpravu platového tarifu a 
příplatku za vedení ředitelů mateřských škol, základních škol a ředitelky zařízení školního stravování, 
zřízených statutárním městem Přerovem, dle schváleného nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

1945/52/9/2016 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 
zřízenou statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s  přijetím peněžitého daru účelově určeného                   
do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, 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: 30.9.2016

1946/52/9/2016 Žádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 

Rada města Přerova po projednání:
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení číslo 404/13/9/2016  bod 1 a 2   
z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši                    
6 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem Přerov, 
Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, nástavbu a stavební úpravy zázemí klubu -
budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 5307/2 
(ostatní plocha) a p.č.  5307/329 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 2016 v případě, že 
jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 
133510 Podpora materiálně technické základny sportu programové financování, vyhlášeného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 2016. 
Celkové investiční výdaje na projekt činí 11 709 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 
pro rok 2016, kde v souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude 
upraveno ustanovení článku VI bodu 2.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2 tohoto usnesení.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 
závazného ukazatele:

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

rozpočet 
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 211 726,4 * - 3 200,0 208 526,4

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)

3 274,0 * + 3 200,0 6 474,0

*počáteční stavy navaztují na jiné návrhy

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 930,8 * + 3 200,0 29 130,8
*počáteční stav navaztuje na jiný návrh

1947/52/9/2016 Žádost o poskytnutí dotace - SKORPEN Přerov - potápěčský klub, 
pobočný spolek SPMS

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem SKORPEN Přerov – potápěčský 
klub, pobočný spolek SPMS, IČ: 14616998, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Dr. 
Milady Horákové 22/5, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s pořádáním 
Mikulášského poháru v ploutvovém plavání, který se bude konat dne 3. 12. 2016. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 
programu statutárního města Přerova pro rok 2016,
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.12.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
dle bodu 1 tohoto usnesení,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet 
po úpravě

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

67,7 -5,0 62,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)

3 254,0 +5,0 3 259,0

1948/52/9/2016 Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace –
realizace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání  

Rada města Přerova po projednání schvaluje Mateřské škole Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace, realizaci projektu s názvem „Mateřská škola Přerov – Újezdec – Šablony OP VVV I“        
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.9.2016

1949/52/10/2016 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 - 2 osoby včetně osob s nimi 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 
Vydaný souhlas platí do 30. 9. 2017.

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad 
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 1 osobu včetně osob s ní 
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 12.9.2016

1950/52/10/2016 Žádost o dotaci- o.s. KAPPA-HELP

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem o.s. KAPPA-HELP, IČ 667 43 192, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, 
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750 02 Přerov, na projekt "Zprostředkování testování pro klienty Orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí na přítomnost drog v organismu“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 
2016.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 31.10.2016

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 
závazného ukazatele: 

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

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

360,0 - 11,0 349,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

38,3 + 11,0 49,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 919,8 + 11,0 25 930,8

1951/52/11/2016 Zahraniční pracovní cesta Kedzierzyn-Kozle

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova ve složení Ing. Petr Měřínský, Ing, Bohumír Střelec, Mgr. Petr Mlčoch, která se dne            
14. 10. 2016 zúčastní 1. fóra partnerských měst v partnerském městě Kedzierzyn-Kozle (Polsko).

1952/52/11/2016 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova                  
v I. pololetí 2017

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání zasedání zastupitelstva a 
rady v I. pololetí 2017 tak, jak je uvedeno v příloze.

V Přerově dne 8. 9. 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský                     Ing. Petr Měřínský
primátor statutárního města Přerova             náměstek primátora statutárního města Přerova


