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ZÁPIS 

 

z 56. schůze Rady města Přerova konané dne 3. listopadu 2016 

PROGRAM: 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh na personální změny primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Měřínský 

4.2 Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 
Přerov a. s. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – “Zábradlí na ul. 
Kojetínská v Přerově“. 

p. Košutek 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – 
“RVDSL1707_M_M_PRRR3-PRRV1HR_OK“. 

p. Košutek 

5.3 Propojení cyklostezky Velká Dlážka a nábřeží PFB p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2646/2016 na 
realizaci stavby „Odstranění části stavby požární nádrže u 
restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“  

Ing. Měřínský 

6.2 Regenerace Přerov II  - Předmostí, etapa 12. v roce 2017 Ing. Měřínský 

6.3 Přemístění plastiky „Matčino srdce“ u Základní školy Svisle Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek 
účasti a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Vnitřní předpisy Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov a Zásady 
postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Přezkoumání hospodaření statutárního města 
Přerova za období 2016 - 2018, účetní a metodické poradenství“ a 
„Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 
období 2017 - 2019“ – rozhodnutí o výběru nabídky a schválení 
uzavření smlouvy na Část 1 veřejné zakázky 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
6752/5, p.č. 6752/58 a p.č. 6752/70 vše  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/7 v 
k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 94/4 v 
k.ú. Popovice u Přerova       

p. Košutek 
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7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru v budově bytový 
dům č.p. 64,  příslušné k části obce Přerov I - Město, která je 
součástí pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž 
Kozlovská 17 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov 
(Palackého 1) 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov 
(Palackého 1) 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího 
podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. 
Přerov (Velká Dlážka 46) 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov -  prostoru sloužícího 
podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v 
k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 
2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 
191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
4) 

p. Košutek 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/1 
v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1099, p.č. 
1100, p.č. 1218, p.č. 1227, p.č. 1249, p.č. 1313, p.č. 1405, p.č. 
1541 a p.č. 1632 vše v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 479/1 v 
k.ú. Předmostí  

p. Košutek 

7.1.14 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 907/12, jehož 
součástí je stavba bez čp./če, garáž  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.15 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 492/3 v 
k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.1.16 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 263 v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 
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7.1.17 Nájem  nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 6704/11  v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.1.18 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5069 v 
k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                         

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7 a p.č. 587/2 vše v 
k.ú.  Kozlovice u Přerova    

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov a zřízení práva 
provést stavbu na pozemku p.č. 2155/1 v k.ú.Přerov   

p. Košutek 

7.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 
7164/21 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 450/7, p.č. 450/8  oba  v k.ú. Lověšice u 
Přerova 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání v budově administrativy č.p. 1117, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a zřízení 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 435 v k.ú. Vinary u Přerova  

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 4970  v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
458/2, p.č. 460/1, p.č. 462/2, p.č. 459, p.č. 4938/1 a p.č. 4940 vše 
v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích  p.č. 5215/5, p.č. 5215/29, p.č. 5215/41, p.č. 
5290/131 a p.č. 5289/2 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4957/15, 
p.č. 7289/21, p.č. 7289/62, p.č. 820/2, p.č. 820/3, p.č. 7289/37, 
p.č. 7289/38,  p.č. 7289/39,  p.č. 7289/40,  p.č. 7289/41,  p.č. 
728942/,  p.č. 1048/17, p.č. 1048/26, p.č. 7289/3, p.č. 7289/4, p.č. 
7289/16, p.č. 7289/17, p.č. 7289/22, p.č. 7289/57, vše v k.ú. 
Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným  z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1145/42, v 
k.ú. Dluhonice, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným  z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/1, v 
k.ú. Přerov  prominutím povinností (dluhu) osobám povinným  z 
předkupního práva 

p. Košutek 

7.12.4 Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele pravidelných 
městských trhů a  jarmarků 

Ing. Měřínský 

7.12.5 Žádost o vydání souhlasu s dotčením částí pozemků a s 
umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví města Přerova- 
„Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“ 

p. Košutek 
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7.12.6 Výpověď Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil 
uzavřené dne 25.04.2015 mezi statutárním městem Přerov a 
provozovatelem, Danielem Badurou 

Ing. Měřínský 

7.13.1 Výpůjčka bytu  č. 495/9 v objektu k bydlení č.p. 495 (Kopaniny 10) Ing. Měřínský 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 2657/2, p.č. 2656/1, p.č. 2638/1 vše v k.ú. Přerov – „Bečva, 
Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem.“  

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerov 

Bc. Navrátil 

8.2 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – vzdání se pracovního místa 
ředitelky 

Bc. Navrátil 

8.3 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
obecnímu bytu 

Bc. Navrátil 

9.2 Krizové bydlení - návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy Bc. Navrátil 

9.3 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 
33 odst. 6 zákona  

Bc. Navrátil 

9.4 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil 

9.5 Přijetí finančního daru - obec Lazníky Bc. Navrátil 

9.6 Veřejná zakázka na zajištění služby Senior taxi v Přerově  Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Vnitřní předpis č. …/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve 
správním obvodu matričního úřadu Přerov 

primátor 

10.2 Návrh na uzavření smlouvy – webmastering. Ing. Měřínský 

10.3 Darovací smlouva - vítězové soutěže „Předzahrádka roku 2016" Ing. Měřínský 

10.4 Fotosoutěž Přerovské příběhy primátor 

10.5 Žádost o použití znaku statutárního města Přerov Primátor 

10.6 Projednání změny stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
střední Moravy 

primátor 

11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajemníka magistrátu 

 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:   Mgr. Vladimír Puchalský     

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Petr Měřínský, p. Pavel Košutek, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, Ing. Petr Vrána, 

p. Radek Pospíšilík, p. Rudolf Neuls, Ing. Jiří Kohout, Ing. Vladimír Holan 

 

 

Omluveni:  Ing. arch. Horký 

    

         

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník magistrátu 
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Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 56. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 3. listopadu 

2016  ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 radních, omluven byl Ing. 

arch Jan Horký. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

Náměstek primátora Pavel Košutek  podal návrh na úpravu programu týkající se stažení projednání 

materiálu 7.14.1 „Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2657/2, p.č. 

2656/1, p.č. 2638/1 vše v k.ú. Přerov – „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem.“ 

 

Hlasování o návrhu p. Košutka: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

Hlasování o upraveném programu: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

2078/56/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 56. schůze Rady města 

Přerova konané dne 3. listopadu 2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 56. schůze Rady města Přerova konané dne 3. listopadu 2016, 

 

2. schvaluje p. Radka Pospíšilíka ověřovatelem usnesení a zápisu 56. schůze Rady města 

Přerova. 

 
 

Ing. Petr Vrána, předseda projektového týmu využití hotelu Strojař stručně informoval členy rady 

města o možných návrzích využití hotelu Strojař s tím, že na příští schůzi rady města dne 24.11.2016 

bude předložen kompletní materiál zabývající se využití hotelu Strojař. 
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2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

2079/56/3/2016 Návrh na personální změny 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání odvolává s účinností k 30. 11. 2016 z funkce člena Komise 

životního prostředí pana Jaroslava Rozka. 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 

 

 

2080/56/4/2016 Rozpočtové opatření č. 20 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

2081/56/4/2016 Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 

a. s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě        

o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 05.05.2008 mezi statutárním městem 

Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, 

Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze 

dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013 a dodatku    

č. 7 ze dne 07.01.2016, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho 

podpisu. 
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Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2016 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Kohout), 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

 

2082/56/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – “Zábradlí na ul. Kojetínská 

v Přerově“. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 

ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 

drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Zábradlí na ul. Kojetínská v Přerově“, situovanou na pozemcích 

parc.č. 4978 a 6868/21 v katastrálním území Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle 

důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

2083/56/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – 

“RVDSL1707_M_M_PRRR3-PRRV1HR_OK“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 

ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 

drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “RVDSL1707_M_M_PRRR3-PRRV1HR_OK“, situovanou 

mimo jiné na pozemku parc.č. 4957/3 v katastrálním území Přerov, který je součástí stavební uzávěry 

(dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

2084/56/5/2016 Propojení cyklostezky Velká Dlážka a nábřeží PFB 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr přípravy projektové dokumentace propojení cyklostezky Velká Dlážka a 

nábřeží Protifašistických bojovníků. 

 

2. ukládá odboru řízení projektů a investic zajistit zpracování projektové dokumentace 

uvedeného úseku cyklostezky za podmínky finančního krytí. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 1 omluven (Ing. arch. Horký) 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 

 

2085/56/6/2016 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2646/2016 na realizaci 

stavby „Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná v 

Přerově a přemístění sochařských fragmentů“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

SML/2646/2016 ze dne 25.7.2016, na provedení stavby „Odstranění části stavby požární nádrže u 

restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“, se zhotovitelem 2. PROFISTAV 

PŘEROV a.s., 750 02 Přerov VI – Újezdec, K Moštěnici 265/8a, IČ 25395653, dle přílohy č. 1. 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem 

č. 1 snižuje o 37 000 Kč bez DPH z původní ceny 1 823 578 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na 

konečnou cenu 1 786 578 Kč bez 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. 1534/44/6/2016, ze dne 19. května 2016. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

2086/56/6/2016 Regenerace Přerov II  - Předmostí, etapa 12. v roce 2017 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic  připravit podklady k žádosti o dotaci na Regeneraci 

sídliště Přerov II - Předmostí - 12. etapa v roce 2017. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z Ministerstva pro 

místní rozvoj, podprogramu Regenerace sídlišť v roce 2017. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

2087/56/6/2016 Přemístění plastiky „Matčino srdce“ u Základní školy Svisle 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

schvaluje přemístění plastiky „Matčino srdce“ u Základní školy Svisle do travnaté plochy na pozemek 

p.č.  5307/90 v k.ú. Přerov dle přílohy č. 3 - vizualizace č. 1. 

 

VARIANTA  II. 

schvaluje přemístění plastiky „Matčino srdce“ u Základní školy Svisle do travnaté plochy na pozemek 

p.č.  5307/90 v k.ú. Přerov dle přílohy č. 4 - vizualizace č. 2. 
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VARIANTA  III. 

schvaluje přemístění plastiky „Matčino srdce“ u Základní školy Svisle do travnaté plochy na pozemek 

p.č.  5307/90 v k.ú. Přerov dle přílohy č. 5 - vizualizace č. 3. 

 

Navrhovatel Ing. Měřínský doporučil variantu II. Primátor Mgr. Puchalský doporučil doplnit návrhy 

usnesení i o „dle které přílohy“, např. tedy dle přílohy č. 3 - vizualizace č. 1. 

Mgr. Netopilová podala protinávrh na schválení varianty I. 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 6 pro, 4 se zdrželi (Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, p. Neuls, 

p. Pospíšilík),1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

2088/56/6/2016 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Přestupní terminál za nádražím v Přerově“ – schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - Zpracování 

projektové dokumentace s názvem „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“, dle příloh      

č. 1 - 3, 

 

2 schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - 

Zpracování projektové dokumentace s názvem „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“, v 

souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního 

předpisu č. 9/2012, 

 

3 schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. ing.arch. Pavel Klein - KT architekti, Kroftova 35, 

616 00  Brno 

72385120 

2. EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02  Přerov I – Město 62361457 

3. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Bozděchova 1668 

 500 02 Hradec Králové 

167 98 392 

4. ITAKO Development s.r.o., Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 200/42, 

PSČ 718 00 

28631102 

5. PRINTES –ATELIER, s.r.o., Mostní 54/11, 750 02 Přerov 25391089 

 

4 ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 9/2012, komisi pro otevírání nabídek, posouzení splnění 

podmínek účasti a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. arch. Jan Horký Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

2. Ing. Jiří Draška  Zástupce VPRID Ing. Karel Šimeček, MBA Zástupce VPRID 

3. Ing. Pavel Gala MMPr, vedoucí 

odboru koncepce a 

strategického rozvoje 

Jiří Raba MMPr, oddělení 

investic 
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Jan Strejček Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

5 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace o veřejné 

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky, Oznámení o vyloučení 

účastníků a Oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové 

dokumentace - Přestupní terminál za nádražím v Přerově, napřímo mezi Statutárním městem Přerov, 

jako objednatelem a společností EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov, IČ 62361457, 

jako zhotovitelem. Cena za plnění bude činit 969.000,- Kč bez DPH tj. 1.172.490,- Kč včetně DPH. 

 

V diskusi podal primátor Mgr. Puchalský protinávrh na přímé zadání zakázky společnosti EPROJEKT 

s.r.o. za cenu 969.000,- Kč bez DPH, tj. 1.172.490,- Kč včetně DPH, z důvodu, že tato věc v rámci 

procesu ITI spěchá. 

Navrhovatel Ing. Měřínský upozornil, že pokud to bude zadáno napřímo, tak ta cena za projekt nebude 

uznatelnými náklady projektu a tím pádem na to město nedostane dotaci. 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského: 6 pro (Mgr. Puchalský, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. 

Košutek, Ing. Kohout, p. Neuls), 2 proti (Ing. Měřínský, p. Pospíšilík), 2 se zdrželi (Ing. Holan, Mgr. 

Netopilová),1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

2089/56/6/2016 Vnitřní předpisy Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov a Zásady postupů 

a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává Vnitřní předpis č. .. /2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

2. vydává Vnitřní předpis č. .. /2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov ve znění 

dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

2090/56/6/2016 Veřejná zakázka „Přezkoumání hospodaření statutárního města 

Přerova za období 2016 - 2018, účetní a metodické poradenství“ a 

„Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 

období 2017 - 2019“ – rozhodnutí o výběru nabídky a schválení 

uzavření smlouvy na Část 1 veřejné zakázky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby „Přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za období 

2016 - 2018, účetní a metodické poradenství“ a „Poskytování daňového poradenství 

statutárnímu městu Přerov na období 2017 - 2019“ vázané na posouzení kvalifikace, 

posouzení nabídek, posouzení výše nabídkových cen a hodnocení nabídek, 

 

2. rozhodla o výběru jediné nabídky pro Část 1veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

„Přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za období 2016 - 2018, účetní a 

metodické poradenství“ a „Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 

období 2017 - 2019“, která byla předložena společností TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 

1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 45477639, 

 

3. schvaluje uzavření „Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření statutárního města 

Přerova, účetní a metodické poradenství“ na plnění předmětu plnění Části 1 veřejné zakázky 

„Přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za období 2016 - 2018, účetní a 

metodické poradenství“ a „Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 

období 2017 - 2019“, tj. části „Přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za období 

2016 - 2018, účetní a metodické poradenství“, mezi statutárním městem Přerov, jako 

zadavatelem, a společností TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 

Brno, IČ: 45477639, jako auditorem. 

 

Cena za plnění bude činit 372 000,00 Kč bez DPH, tj. 450 120,00 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. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložili, jako písemné předlohy, navrhovatelé Pavel Košutek a Ing. Petr Měřínský, 

náměstci primátora. 

 

2091/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6752/5, p.č. 

6752/58 a p.č. 6752/70 vše  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního 

města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 6752/5 ost. plocha o výměře 278 m2, p.č. 6752/58 ost. plocha o výměře 459 m2   

a p.č. 6752/70 ost. plocha o výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6752/5 

ost. plocha o výměře 278 m2, p.č. 6752/58, ost. plocha, o výměře 459 m2 a p.č. 6752/70 ost. 

plocha o výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách. 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva  k pozemkům 

pozemků p.č. 6752/5 ost. plocha o výměře 278 m2, p.č. 6752/58 ost. ploch, o výměře 459 m2 a  

p.č. 6752/70 ost. plocha o výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka Pavla Košutka k podpisu 

právního jednání, kterým se osvědčuje zánik předkupního práva  dle bodu 3. návrhu usnesení a 

k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým 

se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

2092/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. 

Předmostí                                                                                                                                                                                          

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části 

pozemku p.č. 30/7 ostatní plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

2093/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 94/4 v k.ú. 

Popovice u Přerova       

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova - úplatném převodu  části pozemku p.č. 94/4  trvalý travní porost,  

o výměře cca 150 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod  části pozemku p.č. 94/4  trvalý travní porost,  o výměře cca 150 m2 v k.ú. 

Popovice u Přerova. 

 

V diskusi Ing. Kohout podal protinávrh na schválení záměru – úplatného převodu části pozemk. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta: 2 pro (Ing. Kohout, Ing. Holan), 3 se zdrželi (Bc. Navrátil, 

Ing. Vrána, p. Neuls), 5 proti (Mgr. Puchalský, p. Košutek, Ing. Měřínský, Mgr. Netopilová, p. 

Pospíšilík), 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 7 pro, 1 proti (Ing. Kohout), 2 se zdrželi (Bc. Navrátil, Ing. 

Holan) 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

2094/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru v budově bytový dům č.p. 64,  

příslušné k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č.  

3346/7 v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž Kozlovská 17 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov  -  nájem prostoru v 

budově bytový dům č.p. 64, příslušné k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 

3346/7  v k.ú. Přerov (Kozlovská 17) - bezbariérové garáže č. 4 o výměře 23,70 m2. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

2095/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

30.4.2014, ve znění dodatku č. 1 na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov 

(Palackého 1) o celkové výměře 69,12 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a paní Renatou Rédrovou, místem podnikání Horní Moštěnice, Palackého 

356/34, IČ 02578671, jako nájemcem, ke dni 30.11.2016, ve znění dle přílohy. 

 

2.  pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v 

k.ú. Přerov (Palackého 1, prodejna vodo-topo-plyn) o celkové výměře 69,12 m2 a vyhlášení 

výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  

jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

2096/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci                    

ve vlastnictví statutárního města Přerov - prostoru sloužícího 

podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu 

sjednané v nájemní smlouvě ze dne  29.11.2013, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Dluhonská 1350/43, IČ 26862999, jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba 

č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov 

(Palackého 1) o celkové výměře 41,79 m2 a to z doby určité do 31.12.2016 na dobu určitou do 

31.12.2019 31.3.2017. 

 

Dle diskuse primátor Mgr. Puchalský podal protinávrh, aby rada města schválila, přímo bez záměru, 

změnu doby nájmu na dobou určitou do 31.3.2017 a pak bude cena nájmu stanovena dle nově 
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zpracovaného příslušného vnitřního předpisu (týká se to i následujících 3 návrhů na usnesení), tak, 

aby nájmy v nebytových prostorech města byly srovnané. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

2097/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci                     

ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího 

podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká 

Dlážka 46) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu 

sjednané v nájemní smlouvě ze dne 21.3.2014, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatel a společností VELUTOX s.r.o., se sídlem Přerov X-Popovice, 

Hanácká 70/28, IČ 02479575, jako nájemcem na prostor sloužícího podnikání v budově jiná stavba 

č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov 

(Velká Dlážka 46) o celkové výměře 129,06 m2 a to z doby určité do 31.12.2016 na dobu určitou do 

31.12.2019. 31.3.2017. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

2098/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci                    

ve vlastnictví statutárního města Přerov -  prostoru sloužícího 

podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. 

Přerov (U Bečvy 2) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu 

sjednané v nájemní smlouvě ze dne  8.2.2012, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, U 

Bečvy 2883/2, IČ 28624882, jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově občanského 

vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. 

Přerov (U Bečvy 2) o celkové výměře 203,47 m2 a to z doby určité do 31.12.2016 na dobu určitou do 

31.12.2019. 31.3.2017. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

2099/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 2588/101 

a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 

(Klivarova 4) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě 

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatel a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, 

IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/101 jiný nebytový prostor v 

budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 98,31 m2 a to z doby určité do 

31.12.2016 na dobu určitou do 31.12.2019, 31.3.2017, 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě 

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatel a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, 

IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/102 jiný nebytový prostor v 

budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 65,27 m2 a to z doby určité do 

31.12.2016 na dobu určitou do 31.12.2019.31.3.2017. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký) 

 

 

PŘESTÁVKA:  14:20 – 14:30 hodin 

 

Z jednání se omluvil Ing. Petr Vrána, tzn. bylo přítomno 9 radních. 

 

 

2100/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103 v budově 

bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – snížení výše nájemného z nebytové jednotky 

č. 191/103, jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o výměře 91,40 m2 dle 

nájemní smlouvy ze dne 19.1.2009, ve znění dodatků č. 1 až  č. 8, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a  Jitkou Olejníčkovou, místem podnikání Přerov I-

Město, Na Hrázi 2085/22, IČ 75877856, jako nájemcem, 

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne ze 

dne 19.1.2009, ve znění dodatků č. 1 až  č. 8, na nebytovou jednotku č. 191/103, jiný nebytový 

prostor v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o výměře 91,40 m2 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a  Jitkou Olejníčkovou, místem podnikání Přerov I-Město, Na 

Hrázi 2085/22, IČ 75877856, jako nájemcem, ke dni 31.12.2016, ve znění dle přílohy. 

 

3. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

2 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje od 1.1.2017 výši nájemného z nebytové jednotky č. 191/103, jiný nebytový prostor 

v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o výměře 91,40 m2 dle nájemní smlouvy ze dne 19.1.2009, 

ve znění dodatků č. 1 až  č. 8, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem 

a  Jitkou Olejníčkovou, místem podnikání Přerov I-Město, Na Hrázi 2085/22, IČ 75877856, 

jako nájemcem, na 8.083,-Kč/měsíc. 

 

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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Primátor Mgr. Puchalský podal protinávrh, a to, že rada města stanovuje od 1.1.2017 výši nájemného 

na 8.083,- Kč měsíčně 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského: 8 pro,  2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána), 1 

nepřítomen (Bc. Navrátil) 

 

 

2101/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. 

Přerov                                                                                                                                                                                          

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova - úplatném převodu  části pozemku p.č. 1019/1 ostatní plocha,  o 

výměře cca 700 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod části pozemku p.č. 1019/1 ostatní plocha, o výměře cca 700 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2102/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1099, p.č. 1100, p.č. 1218, 

p.č. 1227, p.č. 1249, p.č. 1313, p.č. 1405, p.č. 1541 a p.č. 1632 vše v k.ú. 

Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht pozemků p.č. 

1099 orná půda 1659 m2, p.č. 1100, orná půda o výměře 1841 m2, p.č. 1218 ostatní plocha o výměře 

426 m2, p.č. 1227 ostatní plocha o výměře 3390 m2, p.č. 1249 ostatní plocha o výměře 2724 m2, p.č. 

1313 orná půda o výměře 2148 m2, p.č. 1405 orná půda o výměře 1695 m2, p.č. 1541 ostatní plocha o 

výměře 3187 m2 a p.č. 1632 ostatní plocha o výměře 1993 m2 všechny v k.ú. Dluhonice. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2103/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci                       

v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. 

Předmostí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht úplatný převod 

části pozemku p.č. 479/1 ostatní plocha o výměře cca 215 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

V diskusi primátor Mgr. Puchalský podal protinávrh na schválení záměru – úplatného převodu. 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 
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2104/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 907/12, jehož součástí je 

stavba bez čp./če, garáž  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 

907/12, zast. pl., o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú.Přerov a 

vyhlášení výběrového řízení na nájem pozemku se stavbou za podmínek dle důvodové zprávy. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát 

v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o účast ve 

výběrovém řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 242,- Kč (cena včetně DPH 21 %). 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2105/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 492/3 v k.ú. 

Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 

p.č. 492/3 ost. plocha   o výměře 56 m2  v k.ú. Dluhonice. 
 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2106/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a J.M., 

jako nájemcem, kterou bude ke dni  31.12.2016 ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č. 

263 ovocný sad o výměře 176 m2, v k.ú. Předmostí, založený nájemní smlouvou uzavřenou 

mezi pronajímatelem a nájemcem  dne 7.6.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.6.2011 

ve znění dle přílohy č.1. 
 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 263 ovocný sad           

o výměře 176 m2  v k.ú. Předmostí 
 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2107/56/7/2016 Nájem  nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 6704/11  v k.ú. Přerov   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, 

jako pronajímatelem a Ing. E.L., jako nájemcem, kterou ke dni 30.11.2016 bude ukončen nájemní 

vztah k části pozemku p.č. 6704/11 ost. plocha, o výměře 133 m2 v k.ú. Přerov založený nájemní 

smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 26.11.2012 ve znění dle přílohy č.1. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2108/56/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5069 v k.ú. 

Přerov                                                                                                                                                                                         

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru statutárního 

města Přerova - úplatném převodu části pozemku p.č. 5069 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) o výměře cca 845 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod  části pozemku p.č. 5069 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 

845 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2109/56/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova části pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7 a p.č. 587/2 vše v k.ú.  

Kozlovice u Přerova    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 590/2  lesní 

pozemek o výměře 9 m2,  p.č. 588/7  ost. plocha o výměře 11 m2, p.č. 587/2  ost. plocha  o výměře 92 

m2, geometrickým plánem č. 665-26/2016 onačených jako pozemek p.č. 587/3, ost. plocha , o výměře 

112 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 4767452, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 42.820,- Kč včetně DPH, tj. 382 Kč/m2, dle 

přílohy č.1.  Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Náklady na 

spojené s vyhotovením znaleckého posudku kupující uhradil. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2110/56/7/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu budovy Centra duševního zdraví na 

pozemku 2155/1 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a 

TELEMENS s.r.o., Přerov, se sídlem nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 

25395246,  jako stavebníkem. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod nemovitých věcí  z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2155/1 ost. plocha v k.ú. Přerov  o 

výměře cca 250 m2, do majetku TELEMENS s.r.o., Přerov, se sídlem nám. Přerovského 

povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 25395246, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem  ve výši 2 300,-  Kč/m2,  navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej 

výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva  o právu provést stavbu a smlouva o 

budoucí smlouvě kupní, dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů od dodání 

územního rozhodnutí na stavbu budovy Centra duševního zdraví  a doručení  geometrického 

plánu na dělení pozemku  potvrzeného příslušným katastrálním úřadem statutárnímu městu 

Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka        

k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na 

vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2111/56/7/2016 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 

7164/21 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnického podílu id. 6/72 pozemku  p.č. 7166/8 

orná půda o výměře 575 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, za dohodnutou kupní cenu  10 263,- Kč, ve znění 

přílohy č. 1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnický podíl id. 2/36 pozemku  p.č. 7164/16 

orná půda o výměře 2647 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, za dohodnutou kupní cenu 31 014,- Kč, ve znění 

přílohy č. 2. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnického podílu id. 2/36 pozemku  p.č. 7164/21 

orná půda o výměře 51 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, za dohodnutou kupní cenu  597,- Kč, ve znění 

přílohy č. 3. 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1, 2 a 3 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí na základě tohoto jednání. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 
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2112/56/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 450/7, p.č. 450/8  oba  v k.ú. Lověšice                

u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 450/7 ost. plocha o výměře 36 m2, p.č. 

450/8  ost. plocha  o výměře 29 m2  oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví K.J., 

spoluvlastnický  podíl  id.½ a P.Š., spoluvlastnický podíl id. ½,  do majetku statutárního města 

Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 27.950,- 

Kč, tj. 430,- Kč/m2 (pozemek p.č. 450/7 – 15.480,- Kč, pozemek p.č. 450/8 - 12.470,- Kč), dle 

přílohy č.1. Statutární město uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a 

správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 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. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2113/56/7/2016 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru sloužícího podnikání v budově administrativy č.p. 1117, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budově administrativy 

č.p. 1117, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 

Přerov (Chemoprojekt) - místnosti č. 36 o výměře 9,4 m2 mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a Miroslavou Ondruškovou, místem podnikání Vlkoš, Na Loukách 86/13, 

IČ 05185785, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s 

výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 9.400,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-

Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09).  Účelem nájmu bude využití prostoru k 

provozování kosmetického a vizážistického poradenství. Náklady na spotřebované energie 

budou hrazeny samostatně. 

 

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Bc. Navrátil), 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 
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2114/56/7/2016 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a zřízení služebnosti 

ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 435 v 

k.ú. Vinary u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části  pozemku p.č. 435 ostatní plocha o výměře cca  42  m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova a  části komunikace III/04723 ( ul. Vinařská) o výměře cca 37,5 m2 za účelem 

provedení stavby „Přerov-Vinary, ulice Vinařská – nový chodník v délce 11 m a oprava 

stávajícího chodníku v délce 70m“ a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat stavbu „Přerov-Vinary, ulice 

Vinařská – nový chodník v délce 11 m a oprava stávajícího chodníku v délce 70m“ 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 této stavby k  tíži pozemku p.č. 

435 v k.ú. Vinary u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

Nájem se sjednává 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. 

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. 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. 

Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 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 vlastníkem nemovitosti či budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako 

nájemcem či budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2016 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 

návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2115/56/7/2016 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 4970  v k.ú. Přerov   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a Nemocnicí Hranice a.s., se sídlem 753 22 Hranice, 
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Zborovská 1245, IČ 47677406, jako vypůjčitelem, kterou bude  ukončena výpůjčka k části pozemku 

p.č. 4970 ost. plocha o výměře 110 m2  v k.ú. Přerov, založenou smlouvou o výpůjčce mezi 

půjčitelem a vypůjčitelem ze dne 24.11.2005. 
 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2116/56/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 458/2, p.č. 

460/1, p.č. 462/2, p.č. 459, p.č. 4938/1 a p.č. 4940 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizační přípojku, 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  kanalizační přípojky k tíži pozemků  p.č. 458/2, p.č. 

460/1, p.č. 462/2, p.č. 459, p.č. 4938/1 a p.č. 4940 vše v k.ú. Přerov, ve prospěch 

Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a 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  a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40 a, 779 

11 Olomouc, IČ 60609460,  jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti, dle přílohy č.1. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně  na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH.   

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 

dokončené stavby kanalizační přípojky (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. Oprávněný z  věcného 

břemene - služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek 

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

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu Obchodní akademie a Jazyková škola 

Přerov, Bartošova 24 – kanalizace“,   na pozemcích p.č. 458/2, p.č. 460/1, p.č. 462/2, p.č. 459, 

p.č. 4938/1 a p.č. 4940  vše v k.ú. Přerov,  mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemků a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc,                   

IČ 60609460,  jako stavebníkem, dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2016 

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. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 
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2117/56/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích  p.č. 5215/5, p.č. 5215/29, p.č. 5215/41, p.č. 5290/131 a 

p.č. 5289/2 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní optický kabel (SEK), 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 provoz a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění  podzemního optického kabelu (SEK) k tíži 

pozemků p.č. 5215/5, p.č. 5215/29, p.č. 5215/41, p.č. 5290/131 a  p.č. 5289/2 vše v k.ú. 

Přerov,  ve prospěch NEJ.cz s.r.o.,  se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ 

03213595  a 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 a NEJ.cz s.r.o., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2 – 

Vinohrady, IČ 03213595, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti, dle přílohy č.1. Věcné 

břemeno - služebnost bude zřízena úplatně  na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 

dokončené stavby podzemního optického kabelu (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. 

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 optického podzemního kabelu SEK 

Přerov, Kabelíkova 13 – bývalý areál kasáren, na pozemcích 5215/5, p.č. 5215/29, p.č. 

5215/41, p.č. 5290/131a p.č. 5289/2 vše v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemků a NEJ.cz s.r.o.,  se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, 

IČ 03213595,  jako stavebníkem, dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2016 

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. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2118/56/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4957/15, p.č. 

7289/21, p.č. 7289/62, p.č. 820/2, p.č. 820/3, p.č. 7289/37, p.č. 7289/38,  



24 

 

p.č. 7289/39,  p.č. 7289/40,  p.č. 7289/41,  p.č. 728942/,  p.č. 1048/17, p.č. 

1048/26, p.č. 7289/3, p.č. 7289/4, p.č. 7289/16, p.č. 7289/17, p.č. 7289/22, 

p.č. 7289/57, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám 

povinným  z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova 

jako osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinností, které jsou obsahem 

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

řádu, ve znění pozdějších předpisů: 

 

- k pozemkům p.č. 4957/15, ost. plocha o výměře 79 m2, p.č. 7289/21, ost. plocha  o výměře    

38 m2, p.č.7289, ost. plocha o výměře 19 m2, vše v k.ú. Přerov, panu  V.D., jako osobě 

povinné  z předkupního práva; 

 

- k pozemkům p.č. 820/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 182 m2, p.č. 820/3, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 35 m2, p.č. 7289/37 ost. zahrada o výměře 92 m2, p.č. 7289/38 zahrada o 

výměře 382 m2, p.č. 7289/39 zahrada o výměře 824 m2, p.č. 7289/40, zahrada o výměře 205 

m2, p.č. 7289/41 ost. plocha o výměře 152 m2, 7289/42 ost. plocha o výměře 60 m2, vše v k.ú. 

Přerov, SIGNALBAU a.s., se sídlem Moštěnská 4a , 750 02 Přerov III - Lověšice, jako osobě 

povinné z předkupního práva; 

 

- k pozemkům p.č. 1048/17 ost. plocha o výměře 9.413 m2, p.č. 1048/26 ost. plocha  o výměře 

238 m2, p.č. 7289/3 ost. plocha o výměře 350 m2, p.č. 7289/4 ost. plocha  o výměře 1.343 m2, 

p.č. 7289/16 ost. plocha o výměře 8 m2, p.č. 7289/17 ost. plocha o výměře 5 m2,  vše v k.ú. 

Přerov, HVB Leasing Czech Republic s.r.o., se sídlem Želetavská 1, Michle, 140 00 Praha 4, 

jako osobě povinné z předkupního práva; 

 

- k pozemkům p.č. 7289/22 ost. plocha o výměře 16 m2, p.č. 7289/57 ost. plocha  o výměře 

1.211 m2, oba v k.ú. Přerov, Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40 a, Hodolany, 779 

00 Olomouc, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého 

kraje, příspěvkové organizace, Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc, jako osobě povinné  

z  předkupního práva. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka Pavla Košutka k podpisu 

právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání dle bodu 1. Návrhu usnesení a 

podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru nemovitostí na základě 

právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2119/56/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1145/42, v k.ú. 

Dluhonice, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným               

z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova 

jako osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinností, které jsou obsahem 

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

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 1145/42, ost. plocha o výměře 24 m2 v k.ú. 

Dluhonice, Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40 a, Hodolany, 779 00 Olomouc, 

právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkové organizace, Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc, jako osobě povinné  z  

předkupního práva. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka Pavla Košutka k podpisu 

právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu 

návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního 

jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2120/56/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                  

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/1, v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova 

jako osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinností, které jsou obsahem 

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

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 7164/1, ost. plocha o výměře 499 m2 v k.ú. 

Přerov, K.G., jako osobě povinné z  předkupního práva. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka Pavla Košutka k podpisu 

právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu 

návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního 

jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2121/56/7/2016 Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele pravidelných městských 

trhů a městských jarmarků 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele 

pravidelných městských trhů a městských jarmarků za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení za podmínek uvedených v důvodové zprávě bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 

úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Mladé frontě Dnes, 
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Hospodářských novinách a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o 

výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč (cena včetně DPH 21 %). 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2122/56/7/2016 Žádost o vydání souhlasu s dotčením částí pozemků a s umístěním 

stavby na pozemcích ve vlastnictví města Přerova- „Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2.stavba“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vydání souhlasu s dotčením části pozemků a s umístěním stavby na pozemcích p.č. 

5097 ostatní plocha-ostatní komunikace  o výměře 15 m2 (trvalý zábor), o výměře 235 m2 

(dočasný zábor); p.č. 6420/1 orná půda o výměře 370 m2 (trvalý zábor); p.č. 6531/1 ostatní 

plocha-ostatní komunikace o výměře 7 m2 / délka 2.2 m (věcné břemeno); p.č. 6958 ostatní 

plocha-ostatní komunikace  o výměře 5 m2 (trvalý zábor), o výměře 35 m2 (dočasný zábor); 

p.č. 6959 ostatní plocha-silnice o výměře 25 m2 (trvalý zábor), o výměře 250 m2 (dočasný 

zábor); p.č. 7103/2 vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře  20 

m2 (trvalý zábor), o výměře 20 m2 (dočasný zábor); p.č. 7104/3 vodní plocha-koryto vodního 

toku přirozené nebo upravené o výměře o výměře 170 m2 (trvalý zábor); p.č. 7105/1 trvalý 

travní porost o výměře 1 m2 (trvalý zábor); p.č. 7106/86 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 

115 m2 (trvalý zábor), o výměře 15 m2 (věcné břemeno); p.č. 7106/88 ostatní plocha-jiná 

plocha o výměře 10 m2 (dočasný zábor); p.č. 7106/89 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 645 

m2 (trvalý zábor), o výměře 180 m2 (dočasný zábor), o výměře 75 m2 (věcné břemeno); p.č. 

7108/178 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 25 m2 (trvalý zábor); p.č. 7114/4 ostatní plocha-

jiná plocha o výměře 130 m2 (trvalý zábor); p.č. 7115 ostatní plocha-ostatní komunikace o 

výměře 285 m2 (trvalý zábor), o výměře 75 m2 (dočasný zábor); p.č.7116/3 ostatní plocha-

ostatní komunikace o výměře 235 m2 (trvalý zábor), o výměře 220 m2  (věcné břemeno); p.č. 

7116/4 ostatní plocha-silnice o výměře 1355 m2 (trvalý zábor), o výměře 500 m2 (dočasný 

zábor),  o výměře 25 m2  (věcné břemeno) vše v k.ú. Přerov;  s dotčením částí pozemků a s 

umístěním stavby na pozemcích p.č. 338/1 zahrada o výměře 450 m2 (trvalý zábor); p.č. 

1014/6 ostatní plocha-ostatní komunikace  o výměře 15 m2 (trvalý zábor), o výměře 90 m2 

(dočasný zábor); p.č. 1018 ostatní plocha-ostatní komunikace  o výměře 930 m2 (dočasný 

zábor), o výměře 25 m2/ 7m  (věcné břemeno); p.č. 1020/1 ostatní plocha-ostatní komunikace  

o výměře 65 m2 (trvalý zábor); p.č. 1020/2 ostatní plocha-jiná plocha  o výměře 135 m2 (trvalý 

zábor); p.č. 1074 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 2900 m2 (trvalý zábor), o 

výměře 360 m2 (dočasný zábor),  o výměře 30 m2/11m  (věcné břemeno); p.č. 1082/2 ostatní 

plocha-ostatní komunikace o výměře 65 m2 (trvalý zábor), o výměře 50 m2 (dočasný zábor); 

p.č. 1084/4 trvalý travní porost o výměře 10 m2 (trvalý zábor), o výměře 10 m2  (věcné 

břemeno); p.č. 1355 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 245 m2 (trvalý zábor), o 

výměře 5 m2 (dočasný zábor); p.č. 1356 trvalý travní porost o výměře 100 m2 (trvalý zábor); 

p.č. 1401 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 130 m2 (dočasný zábor); p.č. 1498 

ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 25 m2 (dočasný zábor); p.č. 1510 ostatní plocha-

ostatní komunikace o výměře 340 m2 (trvalý zábor), o výměře 140 m2 (dočasný zábor); p.č. 

1621 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 260 m2 (trvalý zábor), o výměře 50 m2 

(dočasný zábor); p.č. 1625 zahrada o výměře 5 m2 (trvalý zábor); p.č. 1626 ostatní plocha-

ostatní komunikace o výměře 1300 m2 (trvalý zábor); p.č. 1633 orná půda o výměře 100 m2 

(trvalý zábor), o výměře 15 m2 (dočasný zábor) vše k.ú. Dluhonice; s dotčením částí pozemků 

a s umístěním stavby na pozemcích p.č. 479/19 zahrada o výměře 58 m2 (dočasný zábor); p.č. 

480 orná půda o výměře 280 m2 (dočasný zábor); p.č. 621/3 orná půda o výměře 135 m2 

(dočasný zábor) vše v k.ú. Předmostí, ve znění dle přílohy č.1. Investorem stavby je společnost 
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Správa železniční dopravní cesty, s.o., organizační jednotka: Správa Olomouc se sídlem 

Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ: 70 99 42 34, zastoupena projektovou, 

inženýrskou a konzultační společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., sídlem 

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ:64610357. 

 

Jedná se o stavební akci „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“ 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.12.2016 

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2123/56/7/2016 Výpověď Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil 

uzavřené dne 25.04.2015 mezi statutárním městem Přerov a 

provozovatelem, Danielem Badurou 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání výpovědi Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil                 

č. SML/0504/2015 uzavřené dne 25.04.2015 mezi statutárním městem Přerov a 

provozovatelem, Danielem Badurou, IČ 69598592, se sídlem ul. Heřmanická 1477, Rychvald. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.1.2017 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2124/56/7/2016 Výpůjčka bytu  č. 495/9 v objektu k bydlení č.p. 495 (Kopaniny 10) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a  

panem Z.M., Přerov (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je byt č.  495/9  v objektu k 

bydlení č.p. 495, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/46  v k.ú. 

Přerov  (Kopaniny 10), o výměře 96,20 m2. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 

určitou, a to jako krátkodobá výpůjčka na 29 dnů od jejího uzavření. Účelem výpůjčky je 

temperování prostor a zaměření a příprava prostor pro budoucí bydlení . Součástí smlouvy 

bude ujednání, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření Smlouvy o výpůjčce 

a jejímu podpisu. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

7.14.1/56/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

2657/2, p.č. 2656/1, p.č. 2638/1 vše v k.ú. Přerov – „Bečva, Přerov – 

protipovodňová ochrana města nad jezem.“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 2657/2 o výměře 14400 

m2 (ostatní plocha- sportoviště a rekreační plocha), p.č. 2656/1 o výměře 7868  m2 (ostatní 

plocha- ostatní komunikace), p.č. 2638/1 o výměře 4973 m2 (ovocný sad) vše v k.ú. Přerov 

mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, 

jako vlastníkem pozemku a spol. Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 

602 00, IČ: 70890013,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o vybudování protipovodňové nadzemní zídky, rozšíření násypu vč. vybudování drénu a 

čerpacích a revizních jímek. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.12.2016 

2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Materiál byl navrhovatelem p. Košutkem stažen z jednání – viz výše – úprava programu. 

 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

2125/56/8/2016 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje bere na vědomí s účinností od 01. 11. 2016 úpravu 

platového tarifu ředitelů příspěvkových organizací (Městské knihovny v Přerově, Kulturních a 

informačních služeb města Přerova a Sociálních služeb města Přerova), zřízených statutárním městem 

Přerovem, dle nařízení vlády č. 316/2016 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. P. Mlčoch 

Termín: 3.11.2016 

Primátor Mgr. Puchalský doporučil, aby rada města vzala na vědomí úpravu platového tarifu ředitelů 

příspěvkových organizací. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 
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2126/56/8/2016 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – vzdání se pracovního místa 

ředitelky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 paní Marie Zavadilové ke dni 25. 10. 2016. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2127/56/8/2016 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Základní škole Přerov, Želatovská 8, realizaci projektu s názvem „Krok za krokem 

2016+“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 

2. schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova „Zásady 

postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, spočívající ve 

vyloučení aplikace čl. I odst. 1 a zároveň čl. IV tohoto vnitřního předpisu s tím, že finanční 

řízení projektu“ „Krok za krokem 2016+“ budou realizovány v souladu s Pravidly pro žadatele 

a příjemce zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro 

programové období 2014 – 2020 v platném znění, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila elektronickým podpisem potvrzení obce o 

bankovním účtu určeném pro finanční operace spojené s projektem dle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

2128/56/9/2016 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6  (2+1), o ploše 

73,06 m2, v domě č. p. 608, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. 

Přerov, Škodova, č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní M.O., za nájemné ve výši 

3 622 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 6.11.2016 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2129/56/9/2016 Krizové bydlení - návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (1+0), o ploše 

30,54 m2, v domě č. p. 748, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/60,       

v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů), s paní D.K., za nájemné ve výši 1 080,00 

Kč/měsíc (nájem  bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 1, na dobu určitou od 7. 11. 2016 do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 7.11.2016 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2130/56/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 

odst. 6 zákona  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 osobám a osobám s nimi 

společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 

Vydaný souhlas platí do 30. 11. 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 osobě uvedené ve jmenném 

seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 7.11.2016 

Hlasování: 7 pro, 2 proti (Ing. Měřínský, p. Pospíšilík), 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 
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2131/56/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  1 (1+1), o ploše 47,17 m2, v domě č. p. 1946, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 

č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M.H. za nájemné ve výši 1.805 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 06. 2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 84,14 m2, v domě č. p. 740, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 914, v k. ú. Přerov, Husova, č. 

o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní D.D., za nájemné ve výši 4.256 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 06. 2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+2), o ploše 70,71 m2, v domě č. p. 2309, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 793, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 

č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní S.K., za nájemné ve výši 3.707 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 06. 2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (2+1), o ploše 64,98 m2, v domě č. p. 1946, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 

č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem T.M., za nájemné ve výši 2.492 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 06. 2017 s možností prodloužení, za 

podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu paní Moniky 

Horvátové. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (1+2), o ploše 47,66 m2, v domě č. p. 1827, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 923, v k. ú. Přerov, Kojetínská, 

č. o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem J.H., za nájemné ve výši 2.376 

Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 03. 2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 23 (1+1), o ploše 29,26 m2, v 

domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní V.H., za nájemné ve výši 1.161 Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 06. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.1.2017 
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7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7 v Přerově, Škodova 33, s panem 

Petrem Horvátem, bytem Přerov, Škodova 33. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

2132/56/9/2016 Přijetí finančního daru - obec Lazníky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 

obdarovaným a obcí Lazníky, se sídlem Lazníky 116, PSČ 751 25 Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou, IČ 00301451, jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 4.000,- Kč k 

zajištění podpory sociální služby denního stacionáře v zařízení Sociálních služeb města 

Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 2016, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2016 

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

tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2133/56/9/2016 Veřejná zakázka na zajištění služby Senior taxi v Přerově  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výzvu  k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na  Zajištění služby Senior taxi v Přerově dle příloh č. 1 - 6, 

 

2. schvaluje vyzvané oslovené uchazeče. Jedná se o subjekty: 

 

1. Karel Ťulpa IČ:62346415 

2. Komfort Logistik s.r.o. IČ:29447496 

3.  Taxipanther s.r.o.  IČ:24797847 

4. SETAFRY AUTO s.r.o. IČ: 03630676 

5. Mgr. Lydie Soušková IČ:73070041 

6. Zdeněk Trnčák IČ:44890460 

7. Pleva Jaroslav IČ:73044881 

8. Polášek Viktor IČ:74843770 

 

3. ustanovuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení 

nabídek ve složení: 

 

Poř. 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

1. Bc. Tomáš Navrátil Zástupce zadavatele Pavel Košutek Zástupce zadavatele 
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2. Mgr. Romana Pospíšilová MMPr, vedoucí odboru 

SVŠ 

Mgr. Marta Šintáková MMPr, odbor SVŠ 

3.  Mgr. Andrea Kafková MMPr, odbor SVŠ Bc. Lenka Ulehlová MMPr, odbor SVŠ 

4. Mgr. Jan Strejček MMPr, odbor PRI Bc. Bohdana Kalincová MMPr, odbor PRI 

Bc. Bohdana 

Kalincová 

 

 

5.  Mgr. Přemysl Dvorský, 

Ph.D. 

Zástupce zadavatele Mgr. Věra Vránová, 

Ph.D. 

Zástupce zadavatele 

6.  Bc. Margita Považanová MMPr, odbor ESŽ Miroslav Kovařík MMPr, odbor ESŽ 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník 

administrátora 

Organizace 

Mgr. Blanka Hrubá MMPr, odbor SVŠ Lucie Jemelková, DiS. MMPr, odbor SVŠ 

 

4. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila 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 a dalších souvisejících 

dokumentů. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

PŘESTÁVKA: 15:10 – 15:20 hodin 

 

 

 
 

11. RŮZNÉ 

 

2134/56/10/2016 Vnitřní předpis č. …/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve 

správním obvodu matričního úřadu Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Vnitřní předpis č. …/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním 

obvodu matričního úřadu Přerov, ve znění dle příloh č. 1, 2a až 2c důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje Ing. Jitku Kočicovou, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova k uzavírání a podpisu smluv dle příloh č. 1 až 

3 Vnitřního předpisu č. …/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu 

matričního úřadu Přerov. 

 

3. pověřuje Ing. Jitku Kočicovou, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova k rozhodování o vrácení provozního poplatku 

dle čl. VIII odst. 2 a rozhodování o prominutí provozního poplatku dle čl. VIII odst. 5 

Vnitřního předpisu č. …/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu 

matričního úřadu Přerov. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2135/56/10/2016 Návrh na uzavření smlouvy – webmastering. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2012 (Zásady postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí – čl. IV odst. 1 písm. b), resp. čl. IV odst. 4 a 

uzavírá smlouvu mezi statutárním městem Přerovem, jako objednatelem, a firmou Ing. Vilma 

Gaďourková, se sídlem 751 11, Radslavice, Nová 224, IČ: 73254282, jako dodavatelem, 

jejímž předmětem plnění je poskytování služby: webmastering – komplexní správa oficiální 

internetové prezentace – informačního portálu města Přerova, umístěné na internetové adrese 

http://www.prerov.eu. Smlouva v celkové hodnotě 250 tisíc Kč, včetně DPH, bude uzavřena 

na období od 1.1.2017 do 31.12.2017, a to za podmínky schválení této částky v rozpočtu na 

rok 2017. 

 

2.  pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2136/56/10/2016 Darovací smlouva - vítězové soutěže „Předzahrádka roku 2016" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a vítězi soutěže Předzahrádka roku 2016 jako obdarovanými. Předmětem daru je 

finanční odměna v hodnotě 8.000 Kč, 5.000 Kč a 3.000 Kč v kategorii předzahrádka bytového 

domu a předzahrádka rodinného domu, dle důvodové zprávy. 

 

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

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2137/56/10/2016 Fotosoutěž Přerovské příběhy 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Přerovem a Josefou 

Pavlíkovou (1. místo), Terezou Brouškovou (2. místo) a Janem Teimerem (3. místo), které 

jsou přílohami č. 1 - 3 důvodové zprávy, 
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2. pověřuje Ing. Danielu Novotnou, vedoucí Kanceláře primátora, podpisem darovacích smluv a 

předáním darů oceněným soutěžícím. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2138/56/10/2016 Žádost o použití znaku statutárního města Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova Nadačnímu 

fondu Gaudeamus v prezentaci na velkoplošných obrazovkách v průběhu letošního ročníku Dějepisné 

soutěže gymnázií ČR a SR, které je město sponzorem. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 

 

2139/56/10/2016 Projednání změny stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

střední Moravy 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit se zněním 

nových stanov dobrovolného svazku obcí - Sdružení obcí střední Moravy, předloženým správním 

výborem dle přílohy 1. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se  zdržel (Mgr. Netopilová), 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

2140/56/11/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 

Rada města Přerova po projednání pověřuje člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Petra Hermélyho 

jednat ve věci změkčení podmínek darovací smlouvy týkající se objektu Čechova 43 ze dne 29.9.2009 

mezi ČR, Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě a statutárním městem Přerov. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se  zdržel (Ing. Holan), 2 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána) 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 56. schůzi Rady města Přerova konanou dne 3. listopadu 2016                  

v 15.30 hodin. 

 

 
V Přerově dne 3. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                                 Radek Pospíšilík 

primátor statutárního města Přerova              člen Rady města Přerova 
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