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 USNESENÍ z 59. schůze Rady města Přerova konané dne 8. prosince 2016 

 

2210/59/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 59. schůze Rady města 

Přerova konané dne 8. prosince 2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 59. schůze Rady města Přerova konané dne 8. prosince 2016, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu            

59. schůze Rady města Přerova. 

 

 

2211/59/4/2016 Rozpočtové opatření č. 22 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

2212/59/5/2016 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba vzorkovny – STAMI 

Hranice s.r.o.“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce 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 “Přístavba vzorkovny – 

STAMI Hranice s.r.o.“, situovanou na pozemcích parc.č. st.6552/8 a 6552/29 v katastrálním 

území Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto 

návrhu na usnesení). 

 

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 

spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/55    

a I/18 s železniční tratí Českých drah, mimo jiné i s návazností na rozšíření ulice Polní – MÚK 

Předmostí“. 

 

 

2213/59/5/2016 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 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

 

 

2214/59/6/2016 Veřejná zakázka „Přezkoumání hospodaření statutárního města 

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

„Poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na 

období 2017 - 2019“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče, výběru 

nabídky a schválení uzavření smlouvy na Část 2 veřejné zakázky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

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

posouzení nabídek, posouzení výše nabídkových cen a hodnocení nabídek, 

 

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení na Část 2. veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

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

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

na období 2017 - 2019“, uchazeče č. 2 Ing. Jiří Turoň, Palackého 689/2, 736 01, Havířov – 

Město, IČ: 47173548, z důvodu neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, 

 

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

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

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

na období 2017 - 2019“, která byla předložena společností DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 

TOMÁŠ PACLÍK, a.s., Zábřeh, náměstí Osvobození 277/18, PSČ 78901, IČ: 26849534, 

 

4. schvaluje uzavření „Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní“ na plnění předmětu plnění 

Části 2 veřejné zakázky „Přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za období 2016 

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

městu Přerov na období 2017 - 2019“, tj. části „Poskytování daňového poradenství 

statutárnímu městu Přerov na období 2017 - 2019“, mezi statutárním městem Přerov, jako 

příkazcem, a společností DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s., Zábřeh, náměstí 

Osvobození 277/18, PSČ 78901, IČ: 26849534, jako příkazníkem. 

 

Cena za plnění bude činit 648 000,00 Kč bez DPH, tj. 784 080,00 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. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2215/59/6/2016 Veřejná zakázka „Tiskové řešení Magistrátu města Přerova“ – 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání 

obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 

malého rozsahu „Tiskové řešení Magistrátu města Přerova“, 

 

2. rozhodla, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním předpisem č. 9/2012, o výběru 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Tiskové řešení Magistrátu města 

Přerova“, která byla předložena uchazečem TONERMARKET s.r.o., Šmerdova 973/4, 

Olomouc, PSČ 77200, IČ 25884239. 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          

a společností TONERMARKET s.r.o., Šmerdova 973/4, Olomouc, PSČ 77200, IČ 25884239, 

jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Tiskové řešení Magistrátu města 

Přerova“. 

 

Cena za plnění bude činit 834.404,00 bez DPH, tj. 1.009.628,84 vč. DPH. 

           

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost               

k uzavření smlouvy, bude přistoupeno k novému posouzení nabídky, která skončila jako druhá            

v pořadí. Pověření hodnotící komise ze dne 20. října 2016, usnesení č. 2054/55/6/2016 trvá i pro nové 

posouzení další nabídky v pořadí.  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 

bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 

usnesením Rady města Přerova ze dne 20. října 2016, usnesení č. 2054/55/6/2016. 

 

 

2216/59/6/2016 Vnitřní předpis „Zásady postupů a pravidel při pořizování stavebních 

investic SMPr“ 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .. /2016 Zásady postupů a pravidel při 

pořizování stavebních investic SMPr. 

 

 

2217/59/7/2016 Záměr úplatného převodu nemovité věci z majetku  statutárního města 

Přerova části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov    

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6317-

246/2016 označené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha  o výměře 7m2  v k.ú. Přerov. 
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2218/59/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení výpůjčky 

nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 

2657/2, p.č. 2657/3, p.č. 2657/4, p.č. 2657/7, p.č. 2657/10, p.č. 2657/13, 

p.č. 2657/15, p.č. 2657/17, p.č. 2657/18, p.č. 2657/19 a p.č. 2658 vše v 

k.ú. Přerov                                                           

Záměr výpůjčky nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova pozemků p.č. 2655/10, p.č. 2657/20 a částí  pozemků p.č. 

2655/2 a p.č. 2655/6 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení  výpůjčky o 20 let, tj. do 17.4.2042 

na nemovité věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemky p.č. 2657/2 ost. plocha         

o výměře 14.400 m2, p.č. 2657/3 ost. plocha o výměře 718 m2,  p.č. 2657/4 ost. plocha            

o výměře 43m2, p.č. 2657/7 ost. plocha o výměře 412 m2, p.č. 2657/10 ost. plocha o výměře 

91 m2, p.č. 2657/13  ost. plocha o výměře 770 m2, p.č. 2657/15 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 163 m2, p.č. 2657/17 ost. plocha  o výměře 824 m2,  p.č. 2657/18 ost. plocha o výměře 

65 m2,  p.č. 2657/19 ost. plocha o výměře 18 m2, p.č. 2658 ost. plocha o výměře 829 m2 a části 

pozemku 2656/1 ost. plocha o výměře 2.288 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 2655/10 orná půda o výměře 58 m2, p.č. 2657/20 

ost. plocha o výměře 173 m2, části  pozemků p.č. 2655/2 orná půda o výměře 1.270 m2, p.č. 

2655/6 ost. plocha o výměře 140 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

Vypůjčitel je povinen umožnit přes vypůjčené pozemky přístup k nemovitostem v majetku jiných 

vlastníků a přístup veřejnosti k tenisové hale. 

 

 

2219/59/7/2016 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru v budově bytový dům č.p. 1696,  

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

916 v k.ú. Přerov (Husova 11) 

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

v budově bytový dům č.p. 1696, příslušné k části obce Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 

916  v k.ú. Přerov (Husova 11) situovaném v suterénu o výměře 15,5 m2. 

 

 

2220/59/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru v budově administrativy č.p. 

1117, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru            

v budově administrativy č.p. 1117, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č. 64 o výměře 20,80 m2. 

 

 

 



5 

 

 

2221/59/7/2016 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 2630/101 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k 

části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 

3) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem nebytové 

jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné         

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře 71,19 

m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

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

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

 

 

2222/59/7/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 příslušná k části obce 

Přerov I-Město                                                                                                                                                                                          

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha       

a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba objekt k bydlení č.p. 1573 

příslušná k části obce Přerov I-Město. 

 

2. schvaluje nájem pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba objekt k bydlení č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-

Město a movitých věcí tvořících vybavení objektu bydlení č.p. 1573 a uzavření nájemní 

smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a První KPU s.r.o., se sídlem 

Přerov, Kojetínská 56 (jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1. 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.1.2017 do 29.1.2017, výše 

nájemného bude činit 538.831,70 Kč/rok bez DPH. Účelem nájmu je provozování ubytovny. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 

 

 

2223/59/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 13/5, p.č. 13/6, p.č. 14/1 a p.č. 15,  vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

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

převod pozemků p.č. 14/1 zahrada o výměře 209 m2,   p.č. 13/5, ost. plocha, jiná plocha  o výměře     

88 m2,  p.č. 13/6 ost.plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 a p.č. 15 zahrada o výměře 15 m2,   vše v  k.ú.  

Kozlovice u Přerova  z vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví J.M. za kupní cenu v 

místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 38 000,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění 

dle přílohy. 
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2224/59/7/2016 Úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

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

převod nemovité věci - pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34802 m2 v k.ú. Přerov                

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1, za kupní cenu ve výši 

17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými     

v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty. Na prodej pozemku 

p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi 

statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společnosti Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy, kterou bude budoucí 

kupující povinen zaslat budoucímu prodávajícímu ve lhůtě 1 měsíce poté, co bude provedena 

právní, technická a enviromentální prověrka pozemku se závěrem, že projekt výrobní a distribuční 

haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci, je na pozemku p.č. 

6505/42 v k.ú. Přerov proveditelný, příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí o umístění 

výrobní a distribuční haly na pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov a toto územní rozhodnutí 

nabyde právní moci a budoucí kupující jako budoucí pronajímatel a třetí osoba jako budoucí 

nájemce uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě nájemní na užívání komerčních prostor ve výrobní 

a distribuční hale na pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov. Součástí smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě bude sjednání práva budoucího kupujícího postoupit smlouvu a práv a povinností z ní 

vyplývajících na třetí osobu, která bude případně založena v rámci skupiny Panattoni Europe pro 

realizaci projektu výrobní a distribuční haly na pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov. 
 

 

2225/59/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  vše  ostatní plocha v k.ú. 

Přerov 

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

převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  id. 1/4 spoluvlastnických  podílů          

k  pozemkům p.č. 542/2  ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 206 m2 a p.č. 552/8 ostatní 

plocha ostatní komunikace o výměře 65 m2 v k.ú. Přerov, a to  ze spoluvlastnictví  M.P., a  id. 1/4 

spoluvlastnických  podílů k  pozemkům  p.č. 542/2  ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře 206 

m2 a p.č. 552/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 65 m2 v k.ú. Přerov, a to  ze 

spoluvlastnictví  A.V., za dohodnutou kupní cenu  67 750,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění 

přílohy č. 1. 

 

 

2226/59/7/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků  p.č. 456/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 

456/6 ostatní  plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2,  p.č. 649/1 ostatní plocha, jiná plocha       

o výměře 145 m2 a  p.č. 667/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 829 m2 v k.ú. Kozlovice    

u  Přerova, z vlastnictví S.M., za dohodnutou kupní cenu ve výši  86 640,- Kč, (t.j. 80,- Kč/m2). 
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2227/59/7/2016 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 2883/1, pozemku p.č. 

2883/222, pozemku p.č. 2883/225, pozemku p.č. 2883/227, pozemku p.č. 

2883/230 a pozemku p.č. 2883/234 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2883/119, část 

pozemku p.č. 2883/120, pozemek p.č. 2883/224, pozemek p.č. 2883/226, 

pozemek p.č. 2883/229, pozemek p.č. 2883/231 a část pozemku p.č. 

2883/233 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR 

a.s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu části 

pozemku p.č. 2883/1, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-63/2015 označené novým p.č. 

2883/239, o výměře 35 m2, pozemku p.č. 2883/222, ostatní plocha, o výměře 90 m2, pozemku p.č. 

2883/225, ostatní plocha, o výměře 5 m2, pozemku p.č. 2883/227, ostatní plocha, o výměře 37 m2, 

pozemku p.č. 2883/230, ostatní plocha, o výměře 4 m2 a pozemku p.č. 2883/234, ostatní plocha,          

o výměře 8 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 

2883/119, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-63/2015 označené novým p.č. 2883/237     

o výměře 79 m2, část pozemku p.č. 2883/120, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-

63/2015 označené novým p.č. 2883/240, o výměře 69 m2, pozemek p.č. 2883/224, ostatní plocha,       

o výměře 3 m2, pozemek p.č. 2883/226, ostatní plocha, o výměře 1 m2,  pozemek p.č. 2883/229, 

ostatní plocha, o výměře 2 m2, pozemek p.č. 2883/231, ostatní plocha, o výměře 1 m2 a část pozemku 

p.č. 2883/233, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-63/2015 označené novým p.č. 

2883/238, o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem 

Praha 10-Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 45308314  bez doplatku rozdílu cen nemovitostí              

a uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společnosti Tesco Stores ČR a.s., se 

sídlem Praha 10-Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 45308314 ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

2228/59/7/2016 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 404 v k.ú. Čekyně – dohoda o skončení nájmu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 

404 ovocný sad o výměře 140 m2 v k.ú. Čekyně mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a panem J.I. (jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.  

Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 13.9.1999, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

28.3.2001 a Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2003 a bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2016. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 

 

 

2229/59/7/2016 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nájem prostoru - jiného 

nebytového prostoru č. 555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 

(nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne 5.1.2012 uzavřely Česká 

republika - Úřad práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, jako pronajímatel a statutární město Přerov jako nájemce na 
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nájem prostoru - jiného nebytového prostoru č. 555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 

(nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 

194 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě se mění doba 

trvání nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.8.2019. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 

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

1. usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2230/59/7/2016 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k 

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

Přerov (Palackého 1) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne  29.11.2013, ve znění dodatku č. 1, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností ABS trading CZ 

s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 26862999, jako nájemcem  na prostor 

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

součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 41,79 m2, ve znění 

dle přílohy.  

Dodatek se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu  - na dobu určitou do 

31.12.2016 se mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017. 

 

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

1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2231/59/7/2016 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

nebytové jednotky č. 2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 

2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29.3.2013, ve znění dodatku č. 1, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatel a Naděždou Vinklárkovou, 

místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na 

nebytovou jednotku č. 2588/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 

2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 

4) o celkové výměře 98,31 m2, ve znění dle přílohy č. 1.  

Dodatek se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.12.2016 

se mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017. 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29.3.2013, ve znění dodatku č. 1, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatel a Naděždou Vinklárkovou, 

místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na 

nebytovou jednotku č. 2588/102 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 

2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 

4) o celkové výměře 65,27 m2, ve znění dle přílohy č. 2. 



9 

 

Dodatek se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu  - na dobu určitou do 

31.12.2016 se mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017. 

 

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

1 a 2 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2232/59/7/2016 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné 

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

k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 21.3.2014, ve znění dodatků č. 1     

a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatel a společností VELUTOX 

s.r.o., se sídlem Přerov X-Popovice, Hanácká 70/28, IČ 02479575, jako nájemcem na prostor 

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o celkové výměře 

129,06 m2, ve znění dle přílohy.  

Dodatek se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu  - na dobu určitou do 

31.12.2016 se mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017. 

 

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

1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2233/59/7/2016 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov -  

prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 

2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne  8.2.2012, ve znění dodatků č. 1 až 

č. 4, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Televize 

Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 2883/2, IČ 28624882, jako nájemcem na 

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

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) o celkové 

výměře 203,47 m2, ve znění dle přílohy.  

Dodatek se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu  - na dobu určitou do 

31.12.2016 se mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017. 

 

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

1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
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2234/59/7/2016 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova - dohoda o skončení nájmu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu pozemku p.č. 436 

zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a manželi J.   a   I.B. (jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.  

Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 17.1.2000, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

28.3.2001 a Dodatku č. 2 ze dne 30.12.2003 a bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2016. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 

 

 

2235/59/7/2016 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

nebytové jednotky č. 191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 

Přerov (Kozlovská 4) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

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

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  Jitkou Olejníčkovou, místem podnikání 

Přerov I-Město, Na Hrázi 2085/22, IČ 75877856, jako nájemcem, ke dni 31.12.2016, ve znění 

dle přílohy. 

 

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

1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2236/59/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 5300/23 v 

k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat tři nové rozvaděče a přípojky sdělovacího vedení a s tím 

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

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

provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění rozvaděčů a přípojky sdělovacího 

vedení k tíži pozemku p.č.5300/23 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch České telekomunikační 

infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063 a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č.1.  

 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 Českou telekomunikační 

infrastrukturou, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, jako 

oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena 
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úplatně na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude 

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

 

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

užívání dokončené stavby tři nových rozvaděčů a přípojky sdělovacího vedení (stanovené příslušnými 

právními předpisy) do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z 

věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým 

bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného 

pásma. 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 tří nových rozvaděčů a přípojky 

sdělovacího vedení, název stavby „16010-036428, RVDSL 1704 M M PRRV7-PRRV1HR 

MET“, na pozemku p.č. 5300/23 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemků a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., se sídlem Olšanská 6, 

130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, jako stavebníkem  ve znění dle přílohy č.2. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

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. 

 

 

2237/59/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova  p.č. 4135/20, p.č. 6633/1 a p.č. 7279/43 vše 

v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy – 

podzemního kabelového vedení NN,  provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za 

účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 

odstranění  k tíži pozemků  p.č.4135/20, p.č. 6633/1 a  p.č. 7279/43 vše v k.ú. Přerov, v 

rozsahu dle geometrického plán č. 6455-431-47-2016,  a to ve prospěch společnosti ČEZ 

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

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem,  jako 

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 - služebnosti a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 

00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena ve znění dle přílohy č.1 na dobu 

neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-030/S.I-55, ve výši 

5.830,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za 

zřízení věcného břemene, podá  návrh  na vklad práva do katastru nemovitostí a  uhradí 

správní poplatek za vklad. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 

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

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

tohoto právního jednání. 
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2238/59/7/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku v majetku 

statutárního města Přerova p.č. 995/4 v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat  vodovodní přípojku 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 

zlepšením výkonnosti vodovodu a likvidaci potrubí k  tíži pozemku p.č. 995/4 v k.ú. Přerov, v 

rozsahu dle geometrického plánu č.6219-49/2015,    a to ve prospěch Den Braven production 

s.r.o., se sídlem 793 91 Úvalno 353, IČ 25844997. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 

povinným z věcného břemene – služebnosti a Den Braven production s.r.o., se sídlem 793 91 

Úvalno 353, IČ 25844997, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti bude uzavřena 

ve znění dle přílohy na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 14694-

194/16, ve výši 5.320,- Kč, včetně příslušné sazby DPH. Oprávněný uhradí povinnému 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a uhradí správní poplatek za vklad práva do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 

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

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

právního jednání. 

 

 

2239/59/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 

statutárního města v k.ú. Přerov, Dluhonice a Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 

z věcného břemene zřídit a provozovat kanalizační potrubí, a s tím spojeného omezení, 

spočívajícího v právu chůze a jízdy všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy  v 

souvislosti s opravami, údržbou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti kanalizačního 

potrubí, likvidaci potrubí k  tíži pozemků 

 

- p.č. 7103/2, p.č.7103/4, p.č. 1006/8, p.č. 2579, p.č. 6966 vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

geometrických plánů č. 6164-47/2015, č. 6274-83/2015, č. 6249-76/2015; 

 

- p.č. 1020/2, p.č. 874/5, p.č. 283/2, p.č. 297/13, p.č. 1082/2 vše v k.ú. Dluhonice, v rozsahu dle 

geometrických plánů č. 341-59/2015, č. 337-48/2015, č. 335-45/2015, č. 336-46/201; 

 

- p.č. 302/1, p.č. 403/1, p.č. 458/1, p.č. 548/1, p.č. 587/2, p.č. 13/5, p.č. 16, p.č. 17/1, p.č. 62/1, p.č. 

62/6, p.č. 62/8, p.č. 62/9, p.č. 62/11, p.č. 62/12, p.č. 62/21, p.č. 62/22, p.č. 62/23, p.č. 62/24, p.č. 80, 

p.č. 586/1, p.č. 649/13, p.č. 2/1, p.č. 51/7, p.č. 208/1, p.č. 51/4, p.č. 51/6, p.č. 58/1, p.č. 588/7, p.č. 

590/1, p.č. 590/2, p.č. 172/1, p.č. 172/4, p.č. 172/5, p.č. 172/8, p.č. 169/1, p.č. 193, p.č. 208/2, p.č. 

79/1, p.č. 582/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, v rozsahu geometrických plánů č. 662-21/2016, č. 

658-7/2016, č. 663-22/2016, č. 657-6/2016, č. 656-4/2016, č. 650-69/2015, č. 652-71/2015, č. 655-

75/2015, č. 661-20/2016, č. 664-23/2016, č. 659-8/2016,   
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a to ve prospěch Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521. 

 

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

z věcného břemene - služebnosti a Vodovody a kanalizacemi Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 

Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění dle 

přílohy č.1 na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2186/49/16, ve výši 

146.946,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí povinnému 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2016 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

2240/59/7/2016 1) Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 

stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 

3803/3, p.č. 75/1, p.č. 4979, p.č. 2883/26, p.č. 2883/28, p.č. 6030/2, p.č. 

6026/6, p.č. 6046/1, p.č. 6857/10, p.č. 6857/14, p.č. 1019/14, p.č. 1019/12, 

p.č. 1019/1, p.č. 5067, p.č. 4964/4, p.č. 5070/1, p.č. 1042/1, p.č. 5050/1, 

p.č. 4965/2, p.č. 552/1, p.č. 587/1, p.č. 4939, p.č. 4956/1, p.č. 4957/2, p.č. 

4969/1, p.č. 601/3, p.č. 3798, p.č. 5085, p.č. 3751/1, p.č. 3779, p.č. 

4946/1, p.č. 4983/1, p.č. 5084/10, p.č. 4293/1, p.č. 2161, p.č. 3445/11, p.č. 

2883/1, p.č. 2883/25, p.č. 5307/84, p.č. 2883/27, p.č. 5196/1  vše v k.ú. 

Přerov.                                                                                                     

2) Souhlas s právem provést stavbu dočasného náhradního zdroje 

tepla na pozemcích p.č. 739/13, p.č. 740/2, p.č. 3453/1, p.č. 225, p.č. 

3751/1, p.č. 3800/2, p.č. 3820, p.č. 4160/1, p.č. 4394/1, p.č. 75/1, p.č. 

1019/1, p.č. 1981/36, p.č. 2405/1, p.č. 2645/1, p.č. 2680/1, p.č. 2680/45, 

p.č. 2883/1, p.č. 2883/28, p.č. 3161/1, p.č. 3161/20, p.č. 5196/1, p.č. 

5307/84, p.č. 5307/85 vše v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

břemene zřídit a provozovat rozvodné teplovodní zařízení - horkovod,  na pozemcích – p.č. 

3803/3, p.č. 75/1, p.č. 4979, p.č. 2883/26, p.č. 2883/28, p.č. 6030/2, p.č. 6026/6, p.č. 6046/1, 

p.č. 6857/10, p.č. 6857/14, p.č. 1019/14, p.č. 1019/12, p.č. 1019/1, p.č. 5067, p.č. 4964/4, p.č. 

5070/1, p.č. 1042/1, p.č. 5050/1, p.č. 4965/2, p.č. 552/1, p.č. 587/1, p.č. 4939, p.č. 4956/1, p.č. 

4957/2, p.č. 4969/1, p.č. 601/3, p.č. 3798, p.č. 5085, p.č. 3751/1, p.č. 3779, p.č. 4946/1, p.č. 

4983/1, p.č. 5084/10, p.č. 4293/1, p.č. 2161, p.č. 3445/11, p.č. 2883/1, p.č. 2883/25, p.č. 

5307/84, p.č. 2883/27, p.č. 5196/1  vše v k.ú. Přerov a s tím spojené omezení spočívající  v 

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

na zatížené nemovitosti za účelem výstavby, zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění  energetického podzemního  vedení  k tíži výše uvedených pozemků  

ve prospěch společnosti VEOLIA Energie ČR, a.s., se sídlem Moravská Ostrava, 28. října 

3337/7, IČ 45193410 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 

služebnosti. Věcné břemene - služebnost bude  zřízena  úplatně na dobu neurčitou. 

Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě 

znaleckého posudku, a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
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Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno 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 VEOLIA Energie ČR, a.s., se sídlem Moravská Ostrava, 

28. října 3337/7, IČ 45193410  jako oprávněným z věcného břemene  služebnosti 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 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 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 dočasného náhradního zdroje  na 

pozemcích p.č. 739/13, p.č. 740/2, p.č. 3453/1, p.č. 225, p.č. 3751/1, p.č. 3800/2, p.č. 3820, 

p.č. 4160/1, p.č. 4394/1, p.č. 75/1, p.č. 1019/1, p.č. 1981/36, p.č. 2405/1, p.č.  5196/1, p.č. 

5307/84, p.č. 5307/85 vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 

pozemků a společnosti VEOLIA Energie ČR, a.s.,se sídlem Moravská Ostrava, 28. října 

3337/7, IČ 45193410  jako stavebníkem, ve znění přílohy č. 2. 

 

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. 

 

 

2241/59/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova   p.č.  5198/1 a p.č. 2433/5 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat rozdělovací šachtu stoky kanalizace 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 šachty stoky kanalizace k tíži pozemků p.č. 5198/1, 

p.č. 2433/5, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města.  

 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, Vodovody a kanalizacemi, a.s., Přerov 

se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521  jako budoucím oprávněným z věcného 

břemene - služebnosti a AVČ s.r.o., se sídlem Wilsonova 12, 750 02 Přerov, IČ 25848984, 

jako investorem ve znění dle přílohy č.1. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  

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

užívání dokončené stavby šachty stoky kanalizace (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 
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bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně 

ochranného pásma, nejpozději však do 5 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 

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

město Přerov. Investor uhradí povinnému náklady spojené s vypracováním geometrického 

plánu jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, znaleckého posudku a správní 

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.1.2017 

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. 

 

 

2242/59/7/2016 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 2883/1, p.č. 

2883/80 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení VN a NN, a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému za účelem zajišťování 

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

podzemního  kabelového vedení VN a NN  k tíži pozemků p.č. 2883/1, p.č. 2883/80 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, dle přílohy č. 1. 

 

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

užívání dokončené stavby distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení VN a NN   

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 náhrady za omezení pozemků budoucího povinného 

ochranným pásmem předmětné stavby 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, Budovatelů, Stat.město Přerov 

– VNk (EP-12-8003363)“,  a to uložení podzemního kabelového vedení VN a NN na části 
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pozemků p.č. 2883/1, p.č. 2883/80 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku  a ČEZ  Distribuce a.s., se sídlem  Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 

IČ 24729035,  jako stavebníkem, dle přílohy č. 1. Smlouva je podkladem pro  správní řízení a 

slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby. 

 

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. 

 

 

2243/59/7/2016 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

nebytové jednotky č. 190/102  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 2) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytové jednotky č. 190/102 jiný 

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

pozemku p.č. 3157/5 o výměře  48,40 m2 v k.ú. Přerov Kozlovská 2 do podnájmu pro Jarmilu 

Kubelovou, místem podnikání Přerov I-Město, Jasínkova 328/3, IČ 05560136, když nájemcem 

nebytové jednotky jsou Jaroslav Hostaša, místem podnikání Brodek u Přerova, Palackého 539, IČ 

73875473, Jana Klumpnerová, místem podnikání Přerov I-Město, Bayerova 1496/4, IČ 73875465, 

Božena Maková, místem podnikání Přerov I-Město, Mervartova 68/10, IČ 73875457, Eva Mašíčková, 

místem podnikání Přerov I-Město, tř. 17. listopadu 298/28, IČ 73875490, Marie Maršálková, místem 

podnikání Přerov I - Město, Velká Dlážka 1201/10, IČ 73875589.  Účelem podnájmu bude využití 

části jednotky pro provozování masáží a pedikúry. 

 

 

2244/59/7/2016 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) 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v centru města v termínu 01. 01. 2017 - 31. 12. 2021 ve vymezeném úseku a to u 

vozidel, jejíž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele 

Technické služba města Přerova, s.r.o., za účelem zajištění svozu komunálního odpadu a úklidu města. 

Trasa výjimky – Kratochvílova, Kainarova, Bratrská, Blahoslavova, nám. TGM, Žerotínovo náměstí, 

Jateční, Mostní, Horní náměstí, Pivovarská, Na Marku, Spálenec, Pod Valy, Kozlovská.  

 

 

SPZ 2M8 7226 MAN  nákl. automobil sklápěčkový   18 600 kg 

SPZ 1M3 5661 MAN  nákl. automobil pro přepravu odpadu  19 100 kg 

SPZ 2M5 5700 MAN  nákl. automobil pro přepravu odpadu  30 000 kg 

PRL 4800 MAN  nákl. aut. speciální    14 000 kg 

SPZ 4M1 3471 MAN  nákl. automobil pro přepravu odpadu  28 000 kg 

SPZ 4M2 3358 MAN  nákl. automobil nosič kontejnerů  18 600 kg 

SPZ 4M4 3794 MAN  nákl. automobil pro přepravu odpadu  18 600 kg 

SPZ 5M9 9811 SCANIA nákl. automobil pro odvoz odpadu  26 500 kg 

SPZ 5M1 6092 SCANIA nákl. nosič výměnných nástaveb  20 500 kg 

SPZ 4M2 3357 MAN  nákl. automobil ADR- nosič kontejnerů 1 11 990 kg 

SPZ 5M3 6513 SCANIA  speciální automobil komunální   19 000 kg 

SPZ M010299 BUCHER prac. stroj samojízdný – zametací stroj  10 500 kg 
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SPZ PR 6777 ZETOR traktor kolový     11 650 kg 

SPZ M011641 KUBOTA traktor kolový     18 800 kg 

 

 

2245/59/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

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

7289/21, p.č. 7289/62vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) 

osobě povinné z předkupního práva 

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

statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinností, které jsou 

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

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemkům p.č. 4957/15 ost. plocha o výměře 79 m2, p.č. 7289/21 

ost. plocha  o výměře 38 m2, p.č.7289/62 ost. plocha o výměře 19 m2, vše v k.ú. Přerov, panu V.D., 

jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

2246/59/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 708 ostatní 

plocha, silnice v k.ú. Penčičky, prominutí povinností (dluhu) osobě 

povinné z předkupního práva 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku  p.č. 708 ostatní 

plocha, silnice v k.ú. Penčičky  prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 

101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

České Republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42  Praha  

2, Nové Město, jako osobě povinné  z předkupního práva. 

 

 

2247/59/7/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 15, p.č. 16, p.č. 

20 a p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně prominutí povinností (dluhu) osobě 

povinné z předkupního práva 

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

statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemkům  p.č. 15 ostatní 

komunikace, ostatní plocha,   p.č. 16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20 ostatní plocha, ostatní 

komunikace a p.č. 287 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Čekyně  prominutí povinnosti, které 

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

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, České Republice – Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových se sídlem  Rašínovo nábř.  390/42 Praha 2, Nové Město, jako osobě povinné  z 

předkupního práva. 

 

 

2248/59/7/2016 Žádost o uzavření nájemní smlouvy – Š.T. 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+2), o ploše 

52,33 m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. 

ú. Přerov, Osmek (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem T.Š. 
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2249/59/7/2016 Žádost o výměnu bytu – Z.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy bytu  (2+2), o ploše 52,33 m2, 

v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. Přerov, 

Kopaniny (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi Z., za nájemné ve výši 2.840 

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

dle přílohy č. 1, na dobu neurčitou za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu bytu v domě. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

2250/59/7/2016 Odklizení holubího trusu z půdního prostoru u domů Kojetínská 1824 

- 1831 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přímé uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

Radek Stískal, se sídlem Říkovice 111, PSČ 751 18, IČ: 69627355 dle důvodové zprávy 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k uzavření smlouvy o dílo se společností 

Radek Stískal, se sídlem Říkovice 111, PSČ 751 18, IČ: 69627355 na odstranění holubího 

trusu z půdních prostor domů Kojetínská 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 a 1831 za celkovou 

nabídkovou cenu 285 440,- Kč bez DPH, tj. 345 382,- Kč vč. DPH. 

 

 

2251/59/7/2016 Žádost o uzavření nájemní smlouvy – V.   a   R.Z. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše pro 

nájem 63,17 m2, v domě č. p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 34, v 

k. ú. Přerov, Kratochvílova, (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi V.  a  R.Z., za 

nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30.5.2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

2252/59/7/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - výběrové 

řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 42,78 m2, v domě č.p. 

496, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/47, v k.ú. Přerov, 

Kopaniny,  (vč. zařizovacích předmětů), s panem O.L., za nájemné ve výši 105,- Kč/m2/měsíc 

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

na dobu určitou do 31.12.2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (3+1), o ploše pro nájem 96,85 m2, v domě č.p. 

1310, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/69, v k.ú. Přerov, 

Trávník,  (vč. zařizovacích předmětů), s paní I.P., za nájemné ve výši 66,- Kč/m2/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou do 31.12.2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše pro nájem 75,50 m2, v domě č.p. 

122, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 34, v k.ú. Přerov, 

Kratochvílova,    (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.M., za nájemné ve výši 63,- 

Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno  o  nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.12.2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+kk), o ploše pro nájem 42,46 m2, v domě č.p. 

2563, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2411/5, v k.ú. Přerov I - 

Město, Sokolovská,  (vč. zařizovacích předmětů), s panem R.B., za nájemné ve výši 89,- 

Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.12.2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (3+1), o ploše pro nájem 75,35 m2, v domě č.p. 

1866, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 282/1, v k.ú. Přerov I - 

Město, Žerotínovo nám.,  (vč. zařizovacích předmětů), s panem T.H., za nájemné ve výši 51,- 

Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.12.2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Kopaniny 496/12,   

s paní  R.P. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Kopaniny 496/12,   

s panem M.M. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Kopaniny 496/12,   

s paní  A.K. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Kopaniny 496/12,  

s panem T.H. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Kopaniny 496/12, s 

paní  V.O. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Kopaniny 496/12,  

s panem J.G. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Kopaniny 496/12,  

s paní  M.K. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Kopaniny 496/12,  

s paní  H.H. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Trávník 1310/21,   

s panem M.M. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Trávník 1310/21,    

s panem Z.M. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Trávník 1310/21,    

s paní V.O. 
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17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Trávník 1310/21,   

s paní M.J. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Trávník 1310/21,   

s paní K.V. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14  v Přerově, Trávník 1310/21,    

s paní B.Č. 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45  v Přerově, Sokolovská 

2563/4, s panem M.M. 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45  v Přerově, Sokolovská 

2563/4, s panem O.L. 

 

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45  v Přerově, Sokolovská 

2563/4, s panem T.H. 

 

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45  v Přerově, Sokolovská 

2563/4, s panem M.H. 

 

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45  v Přerově, Sokolovská 

2563/4, s paní K.V. 

 

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45  v Přerově, Sokolovská 

2563/4, s paní M.K. 

 

 

2253/59/7/2016 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  

na pozemcích p.č. 441 a p.č. 433/1 oba v k.ú. Vinary u Přerova – 

„NOVOVSTAVBA RD PŘEROV- VINARY parc. č. 151/37, 151/38, 

196 v k.ú. Vinary u Přerova- splašková kanalizace, vodovodní přípojka 

a vjezd k RD.“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 441 o výměře 2853 m2 

(ostatní plocha- ostatní komunikace) a p.č. 433/1 o výměře 6028 m2 (ostatní plocha- ostatní 

komunikace) v k.ú. Vinary u Přerova  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 

Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. P.B., jako stavebníkem, ve znění 

dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace, přípojky vodovodu a vjezdu k novostavbě RD na pozemcích 

p.č.151/37, p.č. 151/38 v k.ú. Vinary u Přerova. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 8.2.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 
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2254/59/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

58/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova  -  „Přerov, R.U. – NNv.“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 58/1 o výměře 2548 m2 

(ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Kozlovice u Přerova mezi statutárním městem 

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

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ: 

24729035, zast. spol. ENPRO Energo s.r.o., se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské 

Meziříčí, IČ: 28628250,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o umístění nového nadzemního vedení NN v délce cca 40m vč. osazení nového jednoduchého 

betonového sloupu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 8.2.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

2255/59/7/2016 Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

na pozemku p.č. 185 v k.ú. Popovice u Přerova  - „Vjezd k RD na parc. 

č. 122/9 v k.ú. Popovice u Přerova.“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na  p.č. 185 o výměře 283 m2 

(ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem 

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

a   M.A.  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu vjezdu k novostavbě rodinného domu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 8.2.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

2256/59/7/2016 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

473/1, v k.ú. Předmostí – „Parkovací plocha pro polyfunkční dům  

parc. č. 276 v k.ú. Předmostí“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 473/1 o výměře 339 m2 

(ostatní plocha - manipulační plocha), v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov, se 

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

Konvička služby s.r.o., se sídlem Malá Dlážka 2895/14, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

26863383,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 
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Jedná se o stavbu parkovacího stání pro polyfunkční dům na parc.č. 276 v k.ú. Předmostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 8.2.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

2257/59/8/2016 Hodnocení práce ředitelů  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi a vedoucí odboru sociálních věcí            

a školství Mgr. Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže Mgr. Petru 

Hrbkovi provést v souladu s vnitřním předpisem č. 5/2009 „Hodnocení práce ředitelů škol        

a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerovem“, ve znění pozdějších předpisů, 

hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací: 

 paní Mgr. Kamily Burianové, ředitelky Základní školy Přerov, Trávník 27,  

 pana Mgr. Tomáše Jelínka, ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4,      

 paní Ivany Zdařilové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Máchova 14. 

Odpovídá: Bc. T. Navrátil, Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2017 

2. rozhodla, že závěry z hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 

statutárním městem Přerovem budou projednány na jednání Rady města Přerova za 

přítomnosti hodnocených ředitelů. 

 

 

2258/59/8/2016 Úprava platu ředitelky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 úpravu příplatku za vedení paní 

Mgr. Kamile Burianové, ředitelce Základní školy Přerov, Trávník 27, 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.  

Tato úprava příplatku za vedení je podmíněna tím, že Zastupitelstvo města Přerova na svém             

23. zasedání konaném dne 12. 12. 2016 schválí sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola 

Přerov, Optiky 14 s příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Trávník 27. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 

 

 

2259/59/8/2016 Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu 

vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 zástupce Školské rady při 

Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, pana Petra Mirvalda členem Řídícího výboru projektu Příprava 

Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Počet členů Řídícího výboru se navyšuje na 54. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 
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2260/59/8/2016 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – realizace projektu z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, realizaci projektu s názvem „Podpora 

inkluze na ZŠVD“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila elektronickým podpisem potvrzení obce    

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

usnesení. 

 

 

2261/59/8/2016 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Základní škole Přerov, U tenisu 4, realizaci projektu s názvem „Podpora inkluze    

na ZŠ U tenisu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Podpora 

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

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2016 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila elektronickým podpisem potvrzení obce    

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

usnesení. 

 

 

2262/59/9/2016 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 

odst. 6 zákona  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 2 osoby uvedené ve jmenném 

seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. Vydaný souhlas platí do 31. 12. 2017. 

 

2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 

ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 1 osobu uvedenou ve jmenném 

seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 12.12.2016 
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2263/59/9/2016 Charita Olomouc - žádost o souhlasné stanovisko obce s realizací 

projektu "KDE DOMOV MŮJ?" 

Rada města Přerova po projednání nesouhlasí s realizací projektu „KDE DOMOV MŮJ?“, 

připravovaného subjektem Charita Olomouc, IČ 44936427, se sídlem Wurmova 588/5, Olomouc, 779 

00 Olomouc 9, v rámci 35. výzvy „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“, vyhlášené 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu. 

 

 

2264/59/9/2016 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 29,11 m2, v domě č. p. 2491, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II.,  (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní J.N.., za nájemné ve výši 1.442 

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

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 07. 2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 28,79 m2, v domě č. p. 2491, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II.,  (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem L.V., za nájemné ve výši 1.427 

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

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 07. 2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 29,14 m2, v domě č. p. 2491, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II.,  (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní Y.Ch., za nájemné ve výši 1.444 

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

předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 07. 2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu (2+1), o 

ploše 58,47 m2, v domě č. p. 64, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 

3346/7, v k. ú. Přerov, Kozlovská, (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem T.V., 

za nájemné ve výši 2.046 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 07. 2017 s možností 

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

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 24,93 m2,    v 

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

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

předmětů dle přílohy č. 5), s panem M.T., za nájemné ve výši 884 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 

5, na dobu určitou do 31. 07. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 43,36 m2,   v 

domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova,  (vč. zařizovacích 
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předmětů dle přílohy č. 6), s paní V.P., za nájemné ve výši 1.538 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 

6, na dobu určitou do 31. 07. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,17 m2,    v 

domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník,  (vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 7), s paní M.S., za nájemné ve výši 893 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 

7, na dobu určitou do 31. 07. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 52,97 m2,    v 

domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky,  (vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 8), s manželi J.  a  K.M., za nájemné ve výši 1.879 Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 07. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.2.2017 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 24 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,       

s panem V.Ž. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 24 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s 

paní M.H. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 24 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s 

paní Y.Ch. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 24 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s 

panem K.L. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 24 a 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, 

s panem J.G. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 24 a 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, 

s paní B.Ž. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 24 a 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, 

s panem M.H. 

 

 

2265/59/9/2016 Veřejná zakázka „Zajištění služby Senior taxi v Přerově“ – rozhodnutí 

o vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky, schválení 

uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 



26 

 

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

malého rozsahu na služby „Zajištění služby Senior taxi v Přerově“ vázané na posouzení 

kvalifikace, posouzení nabídek, posouzení výše nabídkových cen a hodnocení nabídek, 

 

2. vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zajištění 

služby Senior taxi v Přerově“, uchazeče č. 2: Karel Ťulpa, Masarykova třída 795/41, 779 00 

Olomouc - Hodolany, IČ: 62346415, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele – předložení 

návrhu smlouvy podepsaného oprávněnou osobou, 

 

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

rozsahu na služby „Zajištění služby Senior taxi v Přerově“, která byla předložena od 

společnosti Komfort Logistik, s.r.o. , Obrovského 1877/17, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, 

IČ: 29447496, 

 

4. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění služby Senior taxi v Přerově mezi statutárním městem 

Přerov, jako objednatelem, a společností Komfort Logistik, s.r.o., Obrovského 1877/17,        

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: 29447496, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 1. 

 

Cena za 1 uskutečněnou jízdu v rámci služby Senior taxi bude činit 68,60 Kč bez DPH, tj. 83,00 Kč 

vč. DPH. 

 

5. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 

 

6. podmiňuje usnesení uvedené v bodech 3, 4, 5 předložením osvědčení dle Obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Přerova č. 4/2013, o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení 

nebo nabízení přepravy na území statutárního města Přerova, před podpisem smlouvy. 

 

 

2266/59/10/2016 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2017 

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 obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2017" s tím, že předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2017 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí        

150 000 Kč. 

 

 

2267/59/10/2016 Vymáhání smluvní pokuty za společností RotaGroup s. r. o. - návrh na 

uzavření dohody o narovnání 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Dohodu o narovnání mezi statutárním 

městem Přerovem na straně jedné a společností RotaGroup s. r. o., IČ 27967344, se sídlem 

Plzeň, Radyňská 488/8, na straně druhé, jejímž předmětem je narovnání veškerých sporných 

závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo na provedení projektových prací "Stavební úpravy 

ZŠ U Tenisu, Přerov" (č. MMPr-SML/620/2012 ze dne 29.8.2012) a smlouvy o dílo na 

provedení projektových prací "Stavební úpravy ZŠ Svisle, Přerov" (č. MMPr-SML/621/2012 

ze dne 29.8.2012), ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Dohodou o narovnání se 
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společnost RotaGroup s. r. o. zaváže uhradit statutárnímu městu Přerovu částku ve výši         

83 245,- Kč s tím, že sporné nároky vyplývající z výše uvedených smluv o dílo uzavřením 

dohody zaniknou. 

 

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

podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

2268/59/10/2016 Smlouva o zajištění reklamy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 30.000 Kč (plus platná sazba DPH) 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Galerie Přerov 

s.r.o.se sídlem Dukelská brána 25/7, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 29287138 a zastoupená na 

základě smlouvy o správě ze dne 24. 4. 2016 společností DBK PRAHA a.s. se sídlem 

Budějovická 1667/64, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 6019335, CZ60193352, jejímž účelem je 

prezentace objednatele v rámci vánočních oslav, pořádaných městem na  náměstí T.G. 

Masaryka, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o zajištění reklamy, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3319 2111 110 Příjmy z poskytování služeb a 

výrobků 

385,1 + 36,3 421,4 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 878,2 * + 30,0 2 908,2 

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň z příjmů 

právnických osob za obce, DPH) 

28 171,7 + 6,3 28 178,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

2269/59/10/2016 Žádost o použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova na skládacích a závěsných 

mapách firmě Reinpress se sídlem Lumírova 28, 700 30 Ostrava-Jih, IČ: 73185809. 

 

 

V Přerově dne 8. prosince 2016 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                   Bc. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova                                                náměstek statutárního města Přerova 


