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ZÁPIS 

 

z 57. schůze Rady města Přerova konané dne 24. listopadu 2016 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh komise pro otevřenou radnici - opendata Ing.arch.Horký 

3.2 Kontrola usnesení RM č. 2045/54/11/2016. p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Obecně závazná vyhláška č..../2016, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Měřínský 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Cyklostezka a chodník Velká 
Dlážka Přerov“. 

p. Košutek 

6.2 Dohoda o ukončení plánovací smlouvy p. Košutek 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Rozšíření kompostárny v Žeravicích Ing. Měřínský 

7.2 Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 
Dluhonská“ – uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.   

Ing. Měřínský 

7.3 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2969/2016 na 
realizaci stavby s názvem „Stavební  úprava chodníku a  zastávky  
BUS ul. Na Návsi, Žeravice “ 

Ing. Měřínský 

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

7.5 Demolice bytových domů na ul. Škodova - podání žádosti o dotaci Ing. Měřínský 

7.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ Ing. Měřínský 

7.7 Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor v 
bytových domech nám. Fr. Rasche 3 a 7, Husova 7 a 9 v Přerově“ 
– schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

7.8 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov –– méněpráce, schválení dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. SML/2691/2016 

Ing. Měřínský 

7.9 Veřejná zakázka „Náhradní výsadby 2016“ – rozhodnutí o 
vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky, schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 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 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 5041/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 
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8.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí  

p. Košutek 

8.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 760/1 a p.č. 937/4 oba v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

8.2.4 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 
2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23 a 
p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.3.1 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 
kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 
475 a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                             
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch 
statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 273/4 
a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

p. Košutek 

8.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 662/3 v k.ú.  Henčlov 

p. Košutek 

8.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku  p.č. 4131 v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

8.3.4 Úplatný převod   nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 60 zahrada v  k.ú.  Dluhonice 

p. Košutek 

8.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 
649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za 
část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření Dodatku č. 2 
budoucí směnné smlouvy 

p. Košutek 

8.5.1 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 

8.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerov p.č. 
4394/1 a p.č. 6785/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
593/1, p.č. 592/1, p.č. 590/1, p.č. 479/1, p.č. 464/3, p.č. 589, p.č. 
622, p.č. 587, p.č. 592/2, p.č. 30/7 vše v k.ú. Předmostí, p.č. 166 v 
k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 

8.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
5290/2 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
5104/1, p.č. 4360, p.č. 4384, p.č. 4383, p.č. 4344/4, p.č. 4293/3, 
p.č. 4345/2, p.č. 5104/6 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

8.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 3749/1, p.č. 4950, p.č. 5095, p.č. 
5092, p.č. 5091, p.č. 4945/1, p.č. 3619/1, p.č. 3686/1 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

8.7.6 Zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva  o právu 
provést stavbu k tíži pozemků p.č. 412/1, p.č. 416/1 a p.č. 419 v 
k.ú.  Lýsky  

p. Košutek 

8.12.1 Smlouva o poskytnutí dotace – úhrada nákladů na hospodaření v 
lesích  

Ing. Měřínský 
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8.12.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a zřízení 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně  

p. Košutek 

8.12.3 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ 
(která je součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a) 

p. Košutek 

8.12.4 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s 
realizací stavby „I/55 Přerov, průtah centrem, I. etapa“ 

p. Košutek 

8.12.5 Uzavření smlouvy o bezúplatném postoupení práv a povinností - 
Umístění kotců na pozemku útulku pro psy v lokalitě Rybníky v 
Přerově. 

Ing. Měřínský 

8.12.6 Přijetí peněžitého daru účelově určeného na nákup a montáž 
herních prvků na dětská hřiště ve vlastnictví statutárního města 
Přerova   

Ing. Měřínský 

8.12.7 Autobusová zastávka ul. Dvořákova v Přerově – Smlouva o 
realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2016/00137 

p. Košutek 

8.12.8 Autobusová zastávka ul. Sportovní v Předmostí – Smlouva o 
realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2016/00138. 

p. Košutek 

8.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  Ing. Měřínský 

8.13.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

8.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 101/3 a p.č.101/5 v k.ú. Újezdec u Přerova - Přípojka 
splaškové kanalizace k byt. domu č.p. 245/1. 

p. Košutek 

8.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov - Účelová komunikace a dopravní 
napojení na sil. I/47. 

p. Košutek 

8.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov  - Zřízení nové rampy u hlavního vstupu 
bytového domu č.p. 843/14, U Tenisu v Přerově. 

p. Košutek 

8.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
p.č. 419 v k.ú. Lýsky - PŘEROV LÝSKY – VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKA K RD, parc. č. 143/18, k.ú. Lýsky. 

p. Košutek 

8.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 5103, p.č. 5010/1, p.č. 4737, p.č. 4753/6, p.č. 2680/20, p.č. 
5021 a p.č. 2645/1 vše v k.ú. Přerov – Bečva, Přerov – 
protipovodňová ochrana města nad jezem - hradidlové komory na 
kanalizačních stokách. 

p. Košutek 

9. Školské záležitosti  

9.1 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  Bc. Navrátil 

9.2 Souhlas zřizovatele s partnerstvím Základní školy Přerov, Trávník 
27 v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání  

Bc. Navrátil 

9.3 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

9.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem   

Bc. Navrátil 

9.5 Úprava platů ředitelů Bc. Navrátil 

9.6 Odměny ředitelům škol a školských zařízení   Bc. Navrátil 

9.7 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerov  

Bc. Navrátil 
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10. Sociální záležitosti  

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

Bc. Navrátil 

11. Různé  

11.1 Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 
2020 

Ing. Kohout 

11.2 Mezinárodní dopravní seminář v Přerově a Město s dobrou 
adresou 

Ing.arch.Horký 

11.3 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty pro rok 2017. 

p. Košutek 

11.4 Účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2016. 

p. Košutek 

11.5 Darovací smlouva – JSDH Přerov primátor 

11.6 Cestovní náhrady primátor 

11.7 Návrh  na  stanovení  výše  paušální  částky,  která  přísluší  v  
roce  2017 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům 
Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

primátor 

11.8 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

11.9 Žádost o použití praporu města Přerova primátor 

11.10 Podněty a připomínky z 22. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

primátor 

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

 

13. 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. arch. Jan 

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

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Vrána 

    

         

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník magistrátu 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 57. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 24. listopadu 

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

Petr Vrána. 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 8.1.1 „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)“ 

 

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

 

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

 

Hlasování o ověřovatelce: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2141/57/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 57. schůze Rady města 

Přerova konané dne 24. listopadu 2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 57. schůze Rady města Přerova konané dne 24. listopadu 2016, 

 

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 57. schůze Rady města 

Přerova. 

 
 

2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

2142/57/3/2016 Návrh komise pro otevřenou radnici - opendata 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, radní. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá Magistrátu města Přerova a organizacím zřizovaných nebo 

založených městem (jestliže tomu právní vztahy či licence nebrání), zahájit od 01/2017 zveřejňování 

datových sad (např. vrstev z GISu) v otevřených formátech dle metodiky opendata 

(http://www.otevrenadata.cz/res/data/001/003498.pdf), a to nejlépe na adrese opendata.prerov.eu 

(podobně jako http://data.mmdecin.cz/, http://opendata.praha.eu/). 

 

Zveřejňovány budou datové sady:  

 veřejné připojení k WiFi  

 majetek města 

 parkoviště a jejich kapacita  

 zastávky a trasy městské autobusové dopravy  

 bezbariérové objekty  
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 zdravotnická zařízení 

 polohy škol a mateřských školek  

 dětská hřiště  

 sportoviště, sportovní kluby  

 domovy důchodců, pečovatelské domy 

 veřejné toalety  

 turistické a cyklistické trasy  

 parky  

 rekreační oblasti v okolí Přerova  

 kamery městské policie 

 záplavová území – 100letá voda, 50tiletá voda apod.  

 kriminální činnost ve městě  

 umělecká díla  na území Přerova  

 sběrné dvory  

 

 

Na základě diskuse primátor Mgr. Puchalský navrhl pozměňující návrh na usnesení (viz níže): 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucímu odboru vnitřní správy, aby ve spolupráci s 

Komisí pro otevřenou radnici předložil nejpozději do 28.2.2017 postupný program zveřejňování 

datových sad v otevřených formátech dle metodiky opendata a současně s tím předložil finanční 

náročnost, harmonogram a překážky, které s tím mohou být spojeny. 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu Mgr. Puchalského: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2143/57/3/2016 Kontrola usnesení RM č. 2045/54/11/2016. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci ke kontrole usnesení RM                        

č. 2045/54/11/2016. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (p. Neuls), 1 se zdržel (Bc. Navrátil), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2144/57/4/2016 Obecně závazná vyhláška č..../2016, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2016, kterou   se 

mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému 
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy    

č. 1 důvodové zprávy. 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2016, kterou   se 

mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy   

č. 2 důvodové zprávy. 

 

Primátor Mgr. Puchalský podal protinávrh (viz níže): 

 

Rada města Přerova po projednání nepodává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č..../2016, kterou   se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2145/57/4/2016 Rozpočtové opatření č. 21 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

V diskusi Ing. arch Horký podal upravující návrh: vypustit částku 300 tisíc Kč, která je účelově určena 

na výsadbu stromů u památníku Na Marku. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 3 pro (Ing. arch. Horký, Ing. Měřínský, Ing. Holan),   

1 omluven (Ing. Vrána) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

 

 
 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2017 

 

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

 

 

2146/57/5/2016 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 

Přerova na rok 2017: 
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          příjmy                                                 751 343 600 Kč 

          výdaje                                                 720 317 600 Kč 

          financování                                           31 026 000 Kč 

          (dle příloh č. 1 a upravené přílohy č. 2) 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový výhled do roku 2019 

uvedený v příloze č. 3, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

výdaje specifikované v příloze č. 4, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí, že transfery ze státního 

rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, na výkon sociálně - právní ochrany dětí a na 

výkon sociální práce jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2017 v předpokládané výši a 

zařazeny na příjmovou položku 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení finančních 

ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2017 bude rozpočet upraven formou 

rozpočtových opatření. 

 

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí odboru ekonomiky Ing. Eva Řezáčová.  

 

Mgr. Netopilová podala protinávrh: v příloze  „Podrobný rozpis výdajů“ str. 31 – vypustit částku     

100 tisíc Kč pro VŠLG (výměna podlahové krytiny v 5 místnostech, oprava WC), tato částka 100 tis. 

Kč bude přesunuta do rezervy rozpočtu 2017. Dále navrhla  upravit u Živnostenské školy účel využití 

100 tis. Kč, a to pouze na opravu fasády.  

 

Hlasování o předloženém návrhu: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 
 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2147/57/6/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 

Přerov“ 

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/55 a I/18 s 

železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK Předmostí“ pro 

stavbu “Cyklostezka a chodník Velká Dlážka Přerov“, situovanou mimo jiné na pozemcích parc.č. 

4293/1 a 6850/6 v katastrálním území Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové 

zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

Hlasování : 9 pro, 1 nepřítomen (p. Neuls), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2148/57/6/2016 Dohoda o ukončení plánovací smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o ukončení plánovací 

smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova uzavřené dne 20.12.2010 mezi 

statutárním městem Přerovem na straně jedné a M.K. a Ing. Mgr. R.B.  jako žadateli na straně 

druhé, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.01.2015 na vybudování nové veřejné infrastruktury - 

nové přístupové komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, 

splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a nové trafostanice s prodloužením distribuční 

soustavy elektrické energie nízkého napětí pro novostavby 6 rodinných domů na pozemku p. 

č. 1219  a 1217/2 v k. ú. Čekyně s účinností k 31.12.2016, ve znění dle přílohy důvodové 

zprávy. 

 

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

k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné 

působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

 

Hlasování : 9 pro, 1 nepřítomen (p. Neuls), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 
 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

2149/57/7/2016 Rozšíření kompostárny v Žeravicích 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy na investiční akci: „Rozšíření kompostárny                   

v Žeravicích“ 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování všech potřebných  projektových  

dokumentací v rozsahu studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro 

provádění stavby, včetně vydání příslušných rozhodnutí a posudků  pro  povolení  stavby 

rozšíření kompostárny. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2150/57/7/2016 Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 

Dluhonská“ – uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky sítě VNK distribučního zařízení 

mimo vlastní těleso nově budovaných mostů přes  tratě SŽDC v ulici Dluhonská,  mezi  ČEZ 

Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, 

IČ 24729035 jako  provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, se  sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako žadatelem. 

 

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

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2151/57/7/2016 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2969/2016 na realizaci 

stavby s názvem „Stavební  úprava chodníku a  zastávky  BUS ul. Na 

Návsi, Žeravice “ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/2969/2016 ze dne 30.9.2016, na realizaci stavby „Stavební  úprava chodníku a  zastávky  BUS 

ul. Na  Návsi, Žeravice “, se zhotovitelem  DEMSTAV group s.r.o.,  Hranice,  Tř. 1. Máje 243, 753 01 

Hranice- Hranice 1-Město,  IČO: 27844935, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je 

změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 20 490,0 Kč 

bez DPH z původní ceny 512 919,00 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 492 429,0 

Kč bez DPH. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2152/57/7/2016 Regenerace sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa v roce 2017 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Projektu Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa  v roce 2017 dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2153/57/7/2016 Demolice bytových domů na ul. Škodova - podání žádosti o dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci z programu 

MMR na podporu revitalizace území v r.2017, podprogramu Demolice budov v sociálně 

vyloučených lokalitách na projekt "Demolice bytových domů na ul. Škodova v Přerově", 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit projekt následného využití území po 

demolici, dle přílohy č.2 

 

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z příslušného 

programu MMR pro r.2017 na projekt "Demolice bytových domů na ul. Škodova v Přerově", 

dle důvodové zprávy. 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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2154/57/7/2016 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku            

na služby s názvem „Přerovské listy“ dle důvodové zprávy. 

 

2. ukládá Kanceláři primátora prověřit možnost zadání zakázky zvlášť na redakční činnost a 

grafickou předtiskovou přípravu a zvlášť tisk a distribuci, po schválení záměru 

Zastupitelstvem města Přerova. 

 

Ing. arch. Horký podal návrh na doplnění usnesení o bod 2.: uložit Kanceláři primátora, aby 

prověřila možnost zadání zakázky zvlášť na redakční činnost a grafickou předtiskovou přípravu a 

zvlášť tisk a distribuci, po schválení záměru Zastupitelstvem města Přerova. 

 

Hlasování o návrh Ing. arch. Horkého: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2155/57/7/2016 Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor          

v bytových domech nám. Fr. Rasche 3 a 7, Husova 7 a 9 v Přerově“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna 

elektroinstalace u společných prostor v bytových domech nám. Fr. Rasche 3 a 7, Husova 7 a 9 

v Přerově“ dle příloh č. 1 - 3, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Výměna elektroinstalace u společných prostor v bytových domech nám. Fr. Rasche 3 a 7, 

Husova 7 a 9 v Přerově“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016, 

 

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. SKEL s.r.o., Jateční 62/16, Přerov 750 02 25359690 

2. MERCON spol. s r.o., 9. května 2839/90, Přerov 750 02 61942782 

3. ELEKTRO Chalupa s.r.o., Kopaniny 852/2, Přerov 750 02  28581954 

4. ELEKTRO-REMO, spol. s r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI - Újezdec 750 02  47150360 

5. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI - Újezdec 750 02 25395653 

6. QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, Brno 639 00 28265971 

7. Elektro Bukáček s.r.o., Wilsonova 154/8, Přerov 750 02 27776921 
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4. ustanovuje , dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání obálek, posouzení 

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele 

2. Emanuel Řehoř MMPr, Oddělení 

bytové správy 

Bc. Marek Rybářik MMPr, Oddělení 

bytové správy 

3. Rudolf Neuls Člen ZM Marek Dostál Člen ZM 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Jan Strejček Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídky a zadávací 

dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení uchazečů a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a 

dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. 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. Vrána) 

 

2156/57/7/2016 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 

750 02 Přerov –– méněpráce, schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. SML/2691/2016 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo                          

č. SML/2691/2016 ze dne 25. 7. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2016, na provedení stavby 

„Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, se zhotovitelem PSS Přerovská 

stavební a.s., Skopalova 2861/7, 75002 Přerov, IČ 27769585, dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 2 

je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 2 snižuje o 45 508,87 

Kč bez DPH z původní ceny 13 978 696,26 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu       

13 933 187,39 Kč bez DPH. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2157/57/7/2016 Veřejná zakázka „Náhradní výsadby 2016“ – rozhodnutí o vyloučení 

uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky, schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby „Náhradní výsadby 2016“ vázané na posouzení kvalifikace, 

posouzení nabídek, posouzení výše nabídkových cen a hodnocení nabídek, 
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2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Náhradní 

výsadby 2016“, uchazeče č. 3 Kateřina Zaoralová, Pod Lapačem 176/34, 750 02, Přerov - 

Přerov XII-Žeravice, IČ: 87458152, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na doplnění 

konečných jednotkových cen formou přepočtených položkových rozpočtů, 

 

3. rozhodla o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby „Náhradní výsadby 2016“, která byla předložena od společnosti 

ZAHRADA Olomouc s. r. o., Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 48395013, 

 

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností ZAHRADA Olomouc s. r. o., Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc,               

IČ: 48395013, jako zhotovitelem, předmětu plnění veřejné zakázky „Náhradní výsadby 2016“.  

 

Cena za plnění bude činit 560 000,00 Kč bez DPH, tj. 677 600,00 Kč vč. DPH. 

 

5. 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. Vrána) 

 

 

PŘESTÁVKA: 14:20 – 14:30 hodin 

 

Jelikož se po přestávce později dostavil náměstek primátora Pavel Košutek, který je navrhovatelem 

předloh v bodě 8) „Majetkoprávní záležitosti“,  předsedající Mgr. Puchalský navrhl projednat předlohy 

v bodě 9) „Školské záležitosti“. Dále se později dostavil Ing. Kohout. 

 

 
 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2189/57/9/2016 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit sloučení příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Optiky 14, IČ: 60782382, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Optiky 

14 s příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27 s účinností od 01. 01. 2017. Znění rozhodnutí o sloučení 

je přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit, že přejímající organizací příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, IČ: 60782382, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, Optiky 14 je příspěvková organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, na kterou s účinností od 01. 01. 2017 

přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov, Optiky 14, 
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině a 

uzavření protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, přílohu č. 1 

zřizovací listiny Základní školy Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I 

– Město, Trávník 27. Znění dodatku a protokolu je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 

V průběhu projednání tohoto materiálu se dostavil náměstek primátora p. Košutek, bylo přítomno 9 

radních. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Kohout), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2190/57/9/2016 Souhlas zřizovatele s partnerstvím Základní školy Přerov, Trávník 27 

v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s partnerstvím bez finančního příspěvku mezi Základní školou Přerov, Trávník 27 a 

Základní školou, Trutnov, Komenského 399, IČ: 64201180, v rámci projektu s názvem 

„Čerstvý vítr z hor“, realizovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 

výzva č. 02_16_010, Budování kapacit pro rozvoj škol I. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2016 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k elektronickému podpisu souhlasu obce 

s partnerstvím při realizací projektu dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Kohout), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2191/57/9/2016 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – realizace projektu z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Mateřské škole Přerov, Dvořákova 23, realizaci projektu s názvem „Mateřská škola 

Přerov, Dvořákova 23 – Šablona OP VVV I.“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2016 
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2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k elektronickému podpisu potvrzení obce 

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

usnesení. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Kohout), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

Na jednání se vrátil Ing. Kohout, bylo přítomno 10 radních. 

 

2192/57/9/2016 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného a 

nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,                   

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2016 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2193/57/9/2016 Úprava platů ředitelů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 12. 2016 úpravu příplatku za vedení 

ředitelů základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 

Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, 

ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2016 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

Na jednání Rady města byla přizvána vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana 

Pospíšilová. 

 

2194/57/9/2016 Odměny ředitelům škol a školských zařízení   

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 

mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním 

městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 

stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2016 ze 

státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, z prostředků zřizovatele přidělených 

příspěvkové organizaci na rok 2016 a z fondu odměn příspěvkové organizace. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 
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K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se důvodnosti přiznání mimořádných odměn 

ředitelům základních a mateřských škol. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Mgr. Netopilová), 1 se zdržel (Ing. Kohout), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

Z jednání odešla Mgr. Pospšílová. 

 

2195/57/9/2016 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ve smyslu § 134 zákoníku 

práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov, a to v rozsahu, 

uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

Ing. arch. Horký podal protinávrh na snížení navržené odměny o 8.000,- Kč pro Mgr. Macíčka 

z důvodu, že již byl odměněn za uvedenou činnost související se zajištěním výroby historické repliky 

baru.  

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 1 pro (Ing. arch. Horký), 5 proti (Mgr. Puchalský, 

Ing. Měřínský, Bc. Navrátil, p. Neuls, p. Pospíšilík), 4 se zdrželi (p. Košutek, Mgr. Netopilová, Ing. 

Kohout, Ing. Holan), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 8 pro, 3 se  zdrželi (Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký,            

Ing. Holan), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

 
 

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

náměstci primátora. 

 

8.1.1/57/8/2016 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova - snížení výše 

nájemného a změnu doby nájmu u 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. 

 

Materiál byl navrhovatelem náměstkem primátora p. Košutkem stažen z jednání (viz schválení 

upraveného programu). 
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2158/57/8/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 5041/1 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci              

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5054/1 ost. plocha, geometrickým 

plánem č. 6407-120/2016 onačené jako pozemek p.č. 5054/4 ost. plocha o výměře 6 m2 v k.ú.  

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví – SJM M.B. a R.B., za cenu v 

čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 4.920,- Kč, tj. 820,- Kč/m2, 

navýšenou o příslušnou sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí 

správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady na spojené s vyhotovením  

geometrického plánu a znaleckého posudku. 

 

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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2159/57/8/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 647 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí do vlastnictví pana J.S.  za 

kupní cenu ve výši 22.100,- Kč, tj. 1300,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov, jako prodávajícím a panem J.S., jako kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2160/57/8/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemku p.č. 760/1 a p.č. 937/4 oba v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 937/4 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Čekyně, dle geometrického 

plánu č. 398-127/2016 označené jako pozemek p.č. 937/8 a části pozemku p.č. 760/1 ovocný sad o 

výměře 957 m2 v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 398-127/2016 označené jako pozemek p.č. 

760/5 z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů I. a Z.K. za kupní cenu ve 

výši 181.855,- Kč, tj. 185,- Kč/m2 (včetně DPH) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2161/57/8/2016 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, 
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p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23 a p.č. 2626 vše         

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 2624/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 a pozemku p.č. 2624/1 zahrada o výměře 461 m2 

vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do SJM Ĺ. K. a F.K., za 

dohodnutou kupní cenu ve výši: 49 300,- Kč,  t.j. 100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve 

znění  přílohy č.1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 2625/3 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a pozemku p.č. 2626 zahrada o výměře 382 m2 vše 

v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do SJM J. R.  a  M. R., za dohodnutou 

kupní  cenu ve výši: 39 800,-Kč t.j. 100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 

2. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 2625/19 

zahrada o výměře 259 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví  

L.M., za  dohodnutou kupní cenu ve výši: 25 900,- Kč včetně DPH,  t.j. 100,- Kč/m2 včetně 

DPH  a uzavření kupní smlouvy  ve znění přílohy č. 3. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova úplatný převod pozemku p.č. 2625/21 zahrada 

o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví 

J.S., za  dohodnutou kupní cenu ve výši: 22 800,- Kč včetně DPH, t.j. 100,- Kč/m2 včetně 

DPH a uzavření kupní smlouvy  ve znění přílohy č. 4. 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 2625/4 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 a pozemku p.č. 2625/22 zahrada o výměře 249 m2 

vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví V.N., za dohodnutou 

kupní cenu ve výši: 26 800,- Kč, t.j. 100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy  ve znění přílohy 

č. 5. 
 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova úplatný převod pozemku p.č. 2625/2 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a pozemku 2625/23 zahrada o výměře 217 m2, z vlastnictví  

statutárního města Přerov  do vlastnictví  J.O., za dohodnutou kupní cenu  ve výši: 23 300,- 

Kč, t.j. 100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 6. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2162/57/8/2016 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 

kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 475 a 

p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                             

2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 

města Přerova – k tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 273/4 a p.č. 783/9 vše v 

k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod kanalizace 

vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 475, p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně ze 

spoluvlastnictví Ing. Z.M., D.M. a Z.R., do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ing. Z.M., D.M. a Z.R. (jako 

budoucími dárci) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 

1.  

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárci předloží budoucímu 

obdarovanému doklady o povolení užívání stavby komunikace a stavby kanalizace, nejpozději však do 

3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení, spočívajícího  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění této kanalizace  k  tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 273/4 a p.č. 783/9 

vše v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví manželů Ing. Z.M. a D.M. k id ½ a Z.R. 1 k id ½, ve 

prospěch statutárního města Přerova, jako budoucího vlastníka této kanalizace. 

 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi spoluvlastníky pozemků p.č. 271/8, p.č. 273/4 a p.č. 

783/9 vše v k.ú. Čekyně, jako budoucími povinnými z věcného břemene a statutárním městem Přerov,  

jako budoucím oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č. 2. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy 

statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické právo ke stavbě 

kanalizace a současně ode dne, kdy budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu 

oprávněnému geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma, 

potvrzený příslušným katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene.  

Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a 

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 

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

bodu 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2163/57/8/2016 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

–  pozemku p.č. 662/3 v k.ú.  Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 662/3 ost. plocha o výměře 296 m2 v k.ú. 

Henčlov  z vlastnictví J.S., podíl id. 1/3, J.T. – podíl id. 1/3 a Ing. H.V. – podíl id.1/3, za cenu 

v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 75.000,-Kč, tj. 253,-Kč/m2 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Statutární město uhradí náklady spojené s 

vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2164/57/8/2016 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku  p.č. 4131 v k.ú. Přerov   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

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

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4131, geometrickým plánem č. 6323-

31/2016 označené jako pozemek p.č. 4131/2 zahrada o výměře 121 m2,  jehož součástí jsou 

stavby neevidované v katastru nemovitostí – dřevěná kůlna, studna ražená, záchod dřevěný, z 

vlastnictví R.D. do majetku statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 41.720,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 

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

spojené s vyhotovením znaleckého posudku kupující uhradil. 

 

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. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

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

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4131, geometrickým plánem č. 6323-

31/2016 označené jako pozemek p.č. 4131/2 zahrada  o výměře 121 m2,  jehož součástí jsou 

stavby neevidované v katastru nemovitostí – dřevěná kůlna, studna ražená, záchod dřevěný, z 

vlastnictví  z vlastnictví R.D. do majetku statutárního města Přerova, za cenu zjištěnou dle 

oceňovací vyhlášky ve výši 57.110,- Kč a uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č.2. Kupující 

uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Náklady na spojené s 

vyhotovením znaleckého posudku kupující uhradil. 

 

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 o variantě II., kterou doporučil navrhovatel p. Košutek: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2165/57/8/2016 Úplatný převod   nemovité věci do majetku statutárního města Přerov 

- pozemku p.č. 60 zahrada v  k.ú.  Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

VARIANTA  I. 
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trvá na svém usnesení č. 1983/53/7/2016, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 60 zahrada o 

výměře 214 m2 v k.ú.  Dluhonice,  ze  SJM M.N. a J.N., za cenu v čase a místě obvyklou 62 060,- Kč  

(t.j.  290,- Kč/m2). 

 

VARIANTA  II. 

 

mění usnesení Rady města Přerova č. 1983/53/7/2016  ze dne 22.9.2016  tak, že nově zní: 

 

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

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 60 zahrada o výměře 214 m2 

v k.ú.  Dluhonice,  ze  SJM M.N., J.N., za dohodnutou kupní cenu 74 900,- Kč  (t.j.  350,- Kč/m2)". 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel p. Košutek: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2166/57/8/2016 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, 

p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část 

pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření Dodatku č. 2 budoucí 

směnné smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Dodatku č. 2 Smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené dne 5.1.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze 

dne 24.8.2010, mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov a 

společností ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ 25819895, jako vlastníkem 

pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve znění dle přílohy č. 1.  

Dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje tak, že předmětem smlouvy bude závazek smluvních stran 

uskutečnit směnu pozemků p.č. 465/3, ostatní plocha, o výměře 29 m2, p.č. 465/4, ostatní plocha, o 

výměře 8 m2, p.č. 649/25, ostatní plocha, o výměře 224 m2, p.č. 649/26, ostatní plocha, o výměře 219 

m2, p.č. 684/13, ostatní plocha, o výměře 185 m2 všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

společnosti ADVISER s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. 

Přerov o výměře cca 1900 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 

ADVISER s.r.o. Současně se tímto dodatkem ze smlouvy vyjímá jedna z podmínek uzavření směnné 

smlouvy - kolaudace stavby „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV-Kozlovic“. V ostatním se 

ujednání smlouvy nemění. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2167/57/8/2016 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor 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 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a V.Č., jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 3.911,- Kč/rok (bez DPH), 
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tj. 165,- Kč/m2/rok a náklady za teplo a zálohy za společnou el. energii ve výši 205,- 

Kč/měsíc. Nájemné bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití 

prostoru jako bezbariérová garáž. 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: 9 pro, 1 proti (Ing. Měřínský), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2168/57/8/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerov p.č. 4394/1 a p.č. 

6785/1 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 splaškovou kanalizaci a vodovod 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 splaškové kanalizace a vodovodu - k tíži pozemků  

p.č. 4394/1 a p.č. 6785/1 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti VISIMPEX a.s., IČ: 

65138708, se sídlem Seifertova 2834, Přerov I. - Město, 750 02 Přerov a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude 

zřízena úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - 

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

sazbu DPH.  

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím povinným 

z věcného břemene - služebnosti a společnosti VISIMPEX a.s., IČ: 65138708, se sídlem Seifertova 

2834, Přerov I. - Město 750 02 Přerov  jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti - ve znění 

dle přílohy č. 3. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 

oprávněný z věcného břemene - služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene - 

služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 

věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma, nejpozději 

však do 5 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Vyhotovení 

znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - 

služebnosti včetně ochranného pásma (navýšena o příslušnou sazbu DPH), zadá statutární město 

Přerov. Oprávněný z věcného břemene - služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přerov - areál výstaviště Visimpex, 

splašková kanalizace a vodovod“ na pozemcích p.č. 4394/1 a p.č. 6785/1 oba v k.ú. Přerov 

mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků a VISIMPEX a.s., IČ: 65138708, 

se sídlem Seifertova 2834, Přerov I. - Město 750 02 Přerov jako stavebníkem, 
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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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2169/57/8/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 593/1, p.č. 

592/1, p.č. 590/1, p.č. 479/1, p.č. 464/3, p.č. 589, p.č. 622, p.č. 587, p.č. 

592/2, p.č. 30/7 vše v k.ú. Předmostí, p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova 

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 distribuční soustavu - podzemní kabelové vedení NN, 12 

ks přípojkových skříní v pilířích, 5  ks rozpojovacích skříní v pilířích a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího v právu chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními 

prostředky a stavebními mechanismy  v souvislosti s opravami, údržbou, modernizací  a 

likvidaci distribuční soustavy - kabelového vedení k  tíži pozemků  p.č. 593/1, p.č. 592/1, p.č. 

590/1, p.č. 479/1, p.č. 464/3, p.č. 589, p.č. 622, p.č. 587, p.č. 592/2, p.č. 30/7 vše v k.ú. 

Předmostí, p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy  o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude 

zřízena úplatně  a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - 

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

sazbu DPH. Jednorázová úhrada bude včetně náhrady za omezení pozemků budoucího 

povinného ochranným pásmem předmětné stavby. 

 

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 ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 

Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č.1.  

 

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

dokončené stavby distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací jistící 

skříně (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. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město 

Přerov. Oprávněný z věcného břemene-služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Předmostí, Popovická, obnova NNv, 

NNk“,  na pozemcích p.č. 593/1, p.č. 592/1, p.č. 590/1, p.č. 479/1, p.č. 464/3, p.č. 589, p.č. 

622, p.č. 587, p.č. 592/2, p.č. 30/7, vše v k.ú. Předmostí, p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova, 

mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako stavebníkem dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 31.1.2017 

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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2170/57/8/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 5290/2 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 kabelové vedení NN včetně rozpojovací jistící 

skříně, a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému 

a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy 

– podzemního  kabelového vedení NN včetně rozpojovací jistící skříně k tíži pozemku  p.č. 

5290/2, v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 

405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu 

neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na 

základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Jednorázová úhrada 

bude včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem 

předmětné stavby. 

 

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 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 

405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti ve 

znění dle přílohy č. 1.  

 

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

dokončené stavby distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací jistící 

skříně (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 

uvedeném pozemku. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město 

Přerov. Oprávněný z věcného břemene-služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „ Obchodní centrum Kasárna Přerov“,  na 

pozemku p.č. 5290/2, v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemků a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,               

IČ 24729035, jako stavebníkem dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.1.2017 
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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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2171/57/8/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 5104/1, p.č. 

4360, p.č. 4384, p.č. 4383, p.č. 4344/4, p.č. 4293/3, p.č. 4345/2, p.č. 

5104/6 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 kabelové vedení NN, přípojkové skříně, a s 

tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – 

podzemního  kabelového vedení NN a přípojkových skříní k tíži pozemků p.č. 5104/1, p.č. 

4360, p.č. 4384, p.č. 4383, p.č. 4344/4, p.č. 4293/3, p.č. 4345/2, p.č. 5104/6 vše v k.ú. Přerov, 

a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 

služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, 

jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě 

znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH dle přílohy č.1.Jednorázová 

úhrada bude včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem 

předmětné stavby. 

 

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 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 

405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035,  jako oprávněným z věcného břemene - ve znění přílohy 

č.1.  

 

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

dokončené stavby distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací jistící 

skříně (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. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město 

Přerov. Oprávněný z  věcného břemene-služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Za mlýnem, Mala Dlážka, obnova NNk“,  

na pozemcích p.č. 5104/1, p.č. 4360, p.č. 4384, p.č. 4383, p.č. 4344/4, p.č. 4293/3, p.č. 4345/2, 

p.č. 5104/6 vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako 

stavebníkem dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 31.1.2017 

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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2172/57/8/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova – p.č. 3749/1, p.č. 4950, p.č. 5095, p.č. 5092, 

p.č. 5091, p.č. 4945/1, p.č. 3619/1, p.č. 3686/1 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 distribuční soustavu -  podzemní kabelové vedení NN, a 

s tím spojeného omezení, spočívajícího v právu chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění 

všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy v souvislosti s opravami, údržbou, 

modernizací nebo zlepšení její výkonnosti a odstranění distribuční soustavy - kabelového 

vedení  tíži pozemků   p.č. 3749/1, p.č. 4950, p.č. 5095, p.č. 5092, p.č. 5091, p.č. 4945/1, p.č. 

3619/1, p.č. 3686/1 vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena 

úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti 

bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, dle 

přílohy č.1. Jednorázová úhrada bude včetně náhrady za omezení pozemků budoucího 

povinného ochranným pásmem předmětné stavby. 

 

 

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 ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 

Děčín IV- Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č.1. 

 

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

dokončené stavby distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací jistící 

skříně (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. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město 

Přerov. Oprávněný z  věcného břemene-služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.1.2017 

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

1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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2173/57/8/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva  o právu provést 

stavbu k tíži pozemků p.č. 412/1, p.č. 416/1 a p.č. 419 v k.ú.  Lýsky  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene – zřídit, uložit  a provozovat vodovodní řad DN 80, a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy - vodovodního řadu k tíži 

pozemků p.č. 412/1, p.č. 416/1 a p.č. 419 v k.ú. Lýsky ve vlastnictví statutárního města 

Přerova ve prospěch  společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Šířava 

482/21, PSČ 750 02, IČ 47674521. 

   

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z 

věcného břemene - služebnosti, na straně jedné a  společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se 

sídlem Přerov, Šířava 482/21, PSČ 750 02, IČ 47674521, jako budoucím oprávněným z věcného 

břemene - služebnosti na straně druhé, ve znění dle přílohy č. 1.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 

oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene - 

služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 

věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma. Znalecký 

posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně 

ochranného pásma, která bude navýšena   o  příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků 

statutární město Přerov. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 

plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - 

služebnosti  do katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o  právu provést stavbu „Přerov, Lýsky – vodovod v ul. Nad 

Struhou“, a to  výstavbu vodovodního řadu a vodovodního propoje v ulici Nad Struhou v 

místní části Lýsky na části pozemků p.č. 412/1, p.č. 416/1 a p.č. 419 v k.ú. Lýsky mezi 

statutárním městem Přerovem, jako vlastníkem pozemků  a společností Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Šířava 482/21, PSČ 750 02, IČ 47674521,  jako 

stavebníkem, dle přílohy č. 1.  Smlouva  je podkladem pro  správní řízení a slouží jako 

vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 

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

1. a 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2174/57/8/2016 Smlouva o poskytnutí dotace – úhrada nákladů na hospodaření v 

lesích  



28 

 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši              

500 000,00 Kč mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako 

poskytovatelem a Statutárním městem Přerov jako žadatelem o úhradě nákladů na hospodaření             

v lesích na území Olomouckého kraje, ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 15.12.2016 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2175/57/8/2016 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a zřízení služebnosti 

ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 1245 v 

k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části  pozemku p.č. 1245 ostatní plocha o výměře cca  5 m2 v k.ú. Čekyně za 

účelem provedení stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Pod Lipami (ke hřbitovu) v 

místní části Přerov VII-Čekyně“ a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení v 

ul. Pod Lipami (ke hřbitovu) v místní části Přerov VII-Čekyně“ 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. 1245 v k.ú. Čekyně, 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: 31.12.2016 

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. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

PŘESTÁVKA: 15:15 – 15:25 hodin 

 

2176/57/8/2016 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ (která je součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas s 

povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města v termínu 

01.12.2016 - 05.07.2017 ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele PSS Přerovská stavební, a.s., z důvodu zajištění 

akce „Energetické úspory na Městském domě“ spočívající ve výměně oken a zateplení dvorní části. 

Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. Bratrská, ul. Blahoslavova, nám. T.G.Masaryka, Přerov. 

 

SPZ 2M4 3160   AVIA   NÁKLADNÍ AUTOMOBIL KONTEJNÉROVÝ 9 000 kg 

 

 

VARIANTA  II. 

vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova nevydal jménem Statutárního města Přerova souhlas 

s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města v termínu 

01.12.2016 - 05.07.2017 ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele PSS Přerovská stavební, a.s., z důvodu zajištění 

akce „Energetické úspory na Městském domě“ spočívající ve výměně oken a zateplení dvorní části. 

Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. Bratrská, ul. Blahoslavova, nám. T.G.Masaryka, Přerov. 

 

SPZ 2M4 3160   AVIA   NÁKLADNÍ AUTOMOBIL KONTEJNÉROVÝ 9 000 kg 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Košutek: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2177/57/8/2016 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících           

s realizací stavby „I/55 Přerov, průtah centrem, I. etapa“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 

stavby „I/55, průtah centrem, I. etapa“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 

4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390  a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 
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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: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. arch. Horký, Ing. Holan), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2178/57/8/2016 Uzavření smlouvy o bezúplatném postoupení práv a povinností - 

Umístění kotců na pozemku útulku pro psy v lokalitě Rybníky              

v Přerově 

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 bezúplatném postoupení práv a povinností vyplývajících z 

územního souhlasu č. 129/2016 vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního 

úřadu a životního prostředí, Oddělením stavebního úřadu dne 2.8.2016, pod č.j.: 

MMPr/098620/2016/PR, které nabylo právní moci dne 2.8.2016. mezi statutárním městem 

Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako převodcem a spol. 

Technické služby města Přerova s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 27841090,  jako nabyvatelem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o postoupení práv a povinností z vydaného územního souhlasu s umístěním stavby umístění 

kotců na pozemku útulku pro psy v lokalitě Rybníky v Přerově. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 24.1.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2179/57/8/2016 Přijetí peněžitého daru účelově určeného na nákup a montáž herních 

prvků na dětská hřiště ve vlastnictví statutárního města Přerova   

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí peněžitého daru poskytnutého Technickými službami města Přerova s. r. o., 

ve výši 861.145, - Kč,  účelově určeného na nákup a montáž herních prvků na dětská hřiště ve 

vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy, ve smyslu § 19 odst. 2  písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 7.12.2016 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2180/57/8/2016 Autobusová zastávka ul. Dvořákova v Přerově – Smlouva o realizaci 

překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00137 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy spočívající v  realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

(dále jen SEK) -  zařízení České telekomunikační infrastruktury  a.s., které budou dotčeny 

stavbou „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí“, SO 102 Autobusová zastávka ul. 

Dvořákova ,Přerov – viz. příloha č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 20.12.2016 

2. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č.16/2016- Zásady postupů a pravidel  zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o 

realizaci překládky SEK č. VPI/MS/2016/00137  s Českou telekomunikační infrastrukturou 

a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov, IČ: 04084063. 

 

3. pověřuje odbor správy  majetku a komunálních služeb  uzavřením smlouvy o realizaci 

překládky SEK č. VPI/MS/2016/00137 se společností České telekomunikační infrastruktury 

a.s. PRAHA v cenové nabídce a to ve výši 131 642,- Kč. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2181/57/8/2016 Autobusová zastávka ul. Sportovní v Předmostí – Smlouva o realizaci 

překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00138 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy spočívající v realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

(dále jen SEK) -  zařízení České telekomunikační infrastruktury a.s., které budou dotčeny 

stavbou  „ Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí“,  SO 104  Autobusová zastávka ul. 

Sportovní , Přerov – Předmostí, viz.  příloha č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 20.12.2016 

2. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 16/2016 - Zásady postupu a pravidel  zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu  statutárním městem Přerov  na přímé uzavření smlouvy     

o realizaci překládky SEK č. VPI/MS/2016/00138 s Českou telekomunikační infrastrukturou 

a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov. 

 

3. pověřuje vedoucího odboru  správy  majetku a komunálních služeb Ing. Miloslava Dohnala  

uzavřením smlouvy o realizaci překládky SEK č. VPI/2016/00138 se společností Česká 

telekomunikační  infrastruktura a.s. PRAHA ,v rozsahu dle  cenové nabídky a to  ve výši       

70 046,- Kč. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2182/57/8/2016 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v 

celkové výši 29.420,00 Kč za paní A.M., bývalou nájemkyní bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p.2535, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5738/14 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/6) 

vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a 

vyúčtování těchto záloh za byt č. 3, v domě č. 2535, na ulici Jižní čtvrť II/6, 

 

VARIANTA  II. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z 

prodlení v celkové výši 29.420,00 Kč za paní A.M., bývalou nájemkyní bytu č. 3 v objektu k bydlení 

č.p.2535, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5738/14 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 

II/6) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a 

vyúčtování těchto záloh za byt č. 3, v domě č. 2535, na ulici Jižní čtvrť II/6, 

 

VARIANTA  III. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v 

celkové výši 23.536,00 Kč, tj.4/5 z částky 29.420,00 Kč za paní A.M., bývalou nájemkyní bytu č. 3 v 

objektu k bydlení č.p.2535, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5738/14 v k.ú. 

Přerov (Jižní čtvrť II/6) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s 

užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt č. 3, v domě č. 2535, na ulici Jižní čtvrť II/6, a to za 

podmínky uhrazení neprominuté částky 5.884,00 Kč. 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel Ing. Měřísnký: 10 pro, 1 omluven (Ing. 

Vrána) 

 

 

2183/57/8/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a Z.Z. v objektu k bydlení č.p. 2143, příslušném k části obce Přerov I 

– Město, na pozemku p.č. 1159 v k.ú. Přerov, jako dlužníkem o splátkách pohledávek 

statutárního města Přerova, a to na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, 

přefakturacích a na poplatku a úroku z prodlení k datu 12.12.2016 v celkové částce 4.975,00 

Kč. Dluh na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 2.986,00 Kč, dluh na 

přefakturacích činí 1.455,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 12.12.2016 činí 

534,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 24 měsíců/200,00 
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Kč a 1 měsíc/175,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 

pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 

ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a Z.Z. v objektu k bydlení č.p. 2143, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 1159 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, 

a to na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, přefakturacích a na poplatku a úroku z 

prodlení k datu 12.12.2016 v celkové částce 4.975,00 Kč. Dluh na vyúčtování záloh na plnění spojená 

s užíváním bytu činí 2.986,00 Kč, dluh na přefakturacích činí 1.455,00 Kč a na poplatku a úroku z 

prodlení k datu 12.12.2016 činí 534,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 200,00 Kč/měs. se lhůtou 

splatnosti 24 měsíců/200,00 Kč a 1 měsíc/175,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření 

dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a 

dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel Ing. Měřísnký: 10 pro, 1 omluven (Ing. 

Vrána) 

 

2184/57/8/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

101/3 a p.č.101/5 v k.ú. Újezdec u Přerova - Přípojka splaškové 

kanalizace k byt. domu č.p. 245/1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č.101/3 o výměře        

462 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) a p.č. 101/5 o výměře 150 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace) oba v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-

Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Vodovody a kanalizace 

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

stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu přípojky splaškové kanalizace k bytovému domu č.p. 245/1 na ul. Větrná v Přerově 

VI- Újezdci. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 24.1.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2185/57/8/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

6714/1 v k.ú. Přerov - Účelová komunikace a dopravní napojení na sil. 

I/47 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 6714/1 o výměře    

14319 m2 (ostatní plocha- silnice) v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-

Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. SONOT, a.s. se sídlem 

Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 27749045,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o vybudování veřejného osvětlení na budoucí účelové komunikaci a dopravního napojení. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 24.1.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2186/57/8/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

2680/1 v k.ú. Přerov  - Zřízení nové rampy u hlavního vstupu bytového 

domu č.p. 843/14, U Tenisu v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2680/1 o výměře   

34971 m2 (ostatní plocha- jiná plocha) v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, Přerov 

I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Stavební bytové 

družstvo Přerov se sídlem Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 75002, IČ: 

00053236,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu nové rampy pro tělesně postiženého, u hlavního vstupu domu č.p. 843/14, U Tenisu 

v Přerově. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 24.1.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2187/57/8/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

419 v k.ú. Lýsky - PŘEROV LÝSKY – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K 

RD, parc. č. 143/18, k.ú. Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 419 o výměře 1653 m2 

(ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Lýsky  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem 

Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. Mgr. P. a pí 

M.M., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  
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Jedná se o stavbu vodovodní přípojky k RD na pozemku p.č. 143/18 v k.ú. Lýsky. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 24.1.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2188/57/8/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

5103, p.č. 5010/1, p.č. 4737, p.č. 4753/6, p.č. 2680/20, p.č. 5021 a p.č. 

2645/1 vše v k.ú. Přerov – Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana 

města nad jezem - hradidlové komory na kanalizačních stokách 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5103 o výměře        

895 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5010/1 o výměře 6013 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace), p.č. 4737 o výměře 1243 m2 (ostatní plocha - zeleň), p.č. 4753/6 o 

výměře 487 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 2680/20 o výměře 3822 m2 (ostatní 

plocha- silnice), p.č. 5021 o výměře 3072 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 2645/1 

o výměře 48370 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace)  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 stavbu nových hradidlových komor na kanalizačních stokách,  které jsou součástí stavební 

akce - Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 24.1.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

2196/57/10/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 

odst. 6 zákona  

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce 

ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 3 osobám 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: 28.11.2016 

Hlasování: 8 pro, 2 proti (Ing. Měřínský, p. Pospíšilík), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

 
 

11. RŮZNÉ 

 

 

2197/57/11/2016 Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2020 

2021 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Jiří Kohout, člen Rady města. 

 

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

prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2020  2021. Znění strategie je přílohou 

důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 

Navrhovatel Ing. Kohout  upravil platnost této strategie na dobu trvání do roku 2021 z důvodu, že 

celostátní strategie končí v roce 2020 a bude nějakým způsobem upravena a dalším pokračovatelům 

tím bude dána šance se přizpůsobit a adaptovat na nové podmínky, které bude vyhlašovat stát. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2198/57/11/2016 Mezinárodní dopravní seminář v Přerově a Město s dobrou adresou 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje konání Mezinárodního studentského dopravně inženýrského projektového semináře 

2017 v Přerově, 

 

2. ukládá Odboru ekonomiky posílení rozpočtu Kanceláře primátora o 150 tis. Kč na tento 

seminář, 

 

3. pověřuje Kancelář primátora ve spolupráci s Ing. arch. Janem Horkým zajistit konání 

workshopu ve spolupráci s ČVUT, 
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4. souhlasí s připojením města Přerova ke značce Města s dobrou adresou. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2199/57/11/2016 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu 

se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017" s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 20176 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 450 000 Kč. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2200/57/11/2016 Účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přijetí účelové dotace ze státního 

rozpočtu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón v roce 2016 ve výši 400 000,00 Kč, a to 85 000,00 Kč na III. etapu celkové obnovy kaple 

sv. Jiří v Přerově a další související práce a a dále 315 000,00 Kč na pokrytí nákladů 

spojených s restaurováním (obnovou) nástropní malby místnosti ve II. NP zámku v Přerově a 

další související práce. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí příspěvku a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 85 000,00 Kč na III. etapu celkové 

obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce s Římskokatolickou farností v 

Přerově, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 6, Přerov. 

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

právnímu jednání ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2 návrhu na usnesení, 

včetně jejího podpisu. 

 

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

závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu 

19 141,9 * + 400,0 19 541,9 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0 + 85,0 235,0 

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (org.500321 – Restaurování 

stropní dekorativní malby v bývalé kapli objektu 

zámku) 

560,0 + 315,0 

- 315,0 

560,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 203 670,6 * + 315,0 203 985,6 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní  dotace a dary 29 333,1 * + 85,0 29 418,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2201/57/11/2016 Darovací smlouva – JSDH Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč, jejímž účelem je dar na pořízení 

hasičského vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov, 

 

2. schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z.s., 

zastoupené Ing. Jiřím Bezděkem, prezidentem spolku, se sídlem Brno-Sever, Zubatého 685/1, 

IČ: 01905872, jako dárcem a statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Mgr. 

Vladimírem Puchalským, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825, jako obdarovaným, 

v předloženém znění. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2202/57/11/2016 Cestovní náhrady 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává Vnitřní předpis č. xx/2016 Cestovní náhrady, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 

Termín: 31.12.2016 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. xx/2016 Zásady pro 

poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova ve znění dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 
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Termín: 31.12.2016 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova určit, že podle Vnitřního předpisu č. xx/2016 

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova uvedeného v 

bodu 2 tohoto usnesení, se bude postupovat při poskytování cestovních náhrad členům výborů 

Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 

Termín: 31.12.2016 

4. určuje ,že podle Vnitřního předpisu č. xx/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad 

členům Zastupitelstva města Přerova uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení, se bude postupovat 

při poskytování cestovních náhrad členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva města Přerova, a to za podmínky jeho schválení Zastupitelstvem města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 

Termín: 31.12.2016 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2203/57/11/2016 Návrh  na  stanovení  výše  paušální  částky,  která  přísluší  v  roce  

2017 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva 

města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

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 , aby stanovilo ve 

smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným 

členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 

paušální částku, která přísluší v roce 2017 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich 

funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených v 

důvodové zprávě. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

2204/57/11/2016 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává vnitřní předpis č……/2016, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 

kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu  č. 

19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu  č. 

3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu        č. 

12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu  č. 

7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu        č. 

7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu    č. 

23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu      č. 

12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015, vnitřního předpisu č. 2/2016, vnitřního předpisu  č. 

9/2016 a vnitřního předpisu č. 13/2016, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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2. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města Přerova 

 

 308,7, a to s účinností od 1.1.2017 do 30.6.2017               

 303,7, a to s účinností od 1.7.2017                                   

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský podal návrh na doplnění vnitřního předpisu v souvislosti se 

změnou sankčních pravomocí ohledně ochrany zvířat proti týrání. Je to dohoda mezi odborem 

evidenčních a správních služeb a odborem životního prostředí tzn., do čl. 1.4 „OESaOŽÚ“ přibyde: 

„zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (§ 27 odst. 1 písm. q)“ a u čl. 1.5 „OSÚaŽP“ 

se upraví: „zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (§ 24; § 27 s výjimkou odst. 1 písm. 

q; § 27a)“. Dále v odstavci 3 – v tabulce „pokuty za porušení předpisů obce“ se změní věcná 

příslušnost u:  

1/2006 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů 

na veřejném prostranství 
OESaOŽÚ OSÚaŽP 

        
 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Měřínského: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2205/57/11/2016 Žádost o použití praporu města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje žádost o použití praporu města Přerova Vysoké škole 

logistiky o.p.s. se sídlem Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, a to k vyvěšení v zasedací místnosti 

školy. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

2206/57/11/2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 

podněty a připomínkami vznesenými na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 5.12.2016 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

primátor Mgr. Vladimír Puchalský 

 návrh na doplnění usnesení č. 2088/56/6/2016 z 56. Schůze Rady města konané dne 3.11.2016 

 

2207/57/12/2016 Doplnění usnesení č. 2088/56/6/2016 - Veřejná zakázka - Zpracování 

projektové dokumentace s názvem "Přestupní terminál za nádražím    

v Přerově" z 56. schůze Rady města konané dne 3.11.2016 

Rada města Přerova po projednání doplňuje usnesení č. 2088/56/6/2016 Veřejná zakázka - 

Zpracování projektové dokumentace s názvem "Přestupní terminál za nádražím v Přerově"                   

z 56. schůze Rady města Přerova konané dne 3.11.2016 o bod 2 ve znění: 

 

„2. Rada města Přerova po projednání 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. Vrána) 

 

 

Ing. arch. Jan Horký 

 informace o postupu plánu mobility – 25.1.2017 proběhne  veřejné projednání 

 

 

Mgr. Helena Netopilová 

 podnět týkající se žádosti obyvatel domu na ulici Kozlovská č. 23 a 24 ve věci vybudování 

chodníku za jejich domem a dále stížnost těchto obyvatel týkající se zničení nově zasázených  

keřů darovaných společností Olympus 

 podnět týkající se možnosti sdílení cen za mobilní služby pro občany  

 

 

 
 

13. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 57. schůzi Rady města Přerova konanou dne 24. listopadu 2016                  

v 16.30 hodin. 

 

 
V Přerově dne 24. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                Mgr. Helena Netopilová 

primátor statutárního města Přerova             členka Rady města Přerova 


