USNESENÍ z 61. schůze Rady města Přerova konané dne 11. ledna 2017

2277/61/2/2017

Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 61. schůze Rady města
Přerova konané dne 11. prosince 2017

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje návrh náměstka primátora Pavla Košutka odložit projednání předloženého materiálu
7.1.19 "Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova",

2.

schvaluje upravený program 61. schůze Rady města Přerova konané dne 11. ledna 2017,

3.

schvaluje p. Rudolfa Neulse ověřovatelem usnesení a zápisu 61. schůze Rady města Přerova.

2278/61/3/2017

Návrh na personální změnu

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat s účinností k 1. 2. 2017 z funkce
členky Výboru pro školství a sport Mgr. Ivanu Grigárkovou,

2.

odvolává z funkce organizační pracovnice Redakční rady Přerovských listů Bc. Lenku
Chalupovou a jmenuje organizační pracovnicí této komise Mgr. Lenku Tomečkovou.

2279/61/3/2017

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za
II. pololetí roku 2016

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady,
zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí
2016.

2280/61/4/2017

Rozpočtové opatření č. 24

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

2281/61/4/2017

Rozpočtové opatření č. 1

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy
rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy.

2282/61/4/2017

Útulek pro zvířata - přijetí daru

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata
za období od 01.10.2016 - 31.12.2016 v celkové výši 8 400 Kč.
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2283/61/5/2017

Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba vzorkovny – STAMI
Hranice s.r.o.“

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 “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).

2284/61/5/2017

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – změna,
aktualizace

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit žádost o
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, spočívající ve změně koncepce
odkanalizování místních části Penčice – vybudování nové splaškové kanalizace, a aktualizace stavu a
koncepce odkanalizování místních částí Čekyně, Lýsky, Dluhonice a Kozlovice, podle důvodové
zprávy a tohoto návrhu na usnesení.

2285/61/5/2017

Změna Územního plánu Prosenice

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s
ustanovením § 46 z.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve změní pozdějších
předpisů, návrh Statutárního města Přerova na pořízení změny Územního plánu Prosenice za účelem
změny podmínek využití funkčních ploch dotčených záměrem realizace protipovodňového opatření na
řece Bečvě - záchytný profil plavenin, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto usnesení.

2286/61/5/2017

Přerovská stavba roku 2016

Rada města Přerova po projednání:
1.

vyhlašuje soutěž Přerovská stavba roku 2016,

2.

pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje realizací samotné soutěže.

2287/61/5/2017

Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr zadáním dokumentace pro přípravu
realizace akce "Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova" v celkové
ceně do 500 000 Kč vč. DPH
Odpovídá: Ing. P. Gala
Termín: 28.2.2017
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2.

schvaluje následující úpravu rozpočtu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n.
(koncepce a rozvoj)
410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj)

2288/61/6/2017

rozpočet
826,0

rozpočtové
opatření
- 500,0

rozpočet
po úpravě
326,0

0,0

+ 500,0

500,0

Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ulici
Dluhonská

Rada města Přerova po projednání:
1.

ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017 na projekt „Modernizace
místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ulici Dluhonská“.
Odpovídá: Ing. I. Pinkasová
Termín: 30.1.2017

2

pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání
a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu, „Modernizace místa křížení –
mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ulici Dluhonská“, s poskytovatelem finančního příspěvku,
Státním fondem dopravní infrastruktury.

2289/61/6/2017

Veřejná zakázka „Výměna elektroinstalace u společných prostor v
bytových domech nám. Fr. Rasche 3 a 7, Husova 7 a 9 v Přerově“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro otevírání
obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu „Výměna elektroinstalace u společných prostor v bytových domech nám. Fr.
Rasche 3 a 7, Husova 7 a 9 v Přerově“,

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 „Výměna elektroinstalace u
společných prostor v bytových domech nám. Fr. Rasche 3 a 7, Husova 7 a 9 v Přerově“, která
byla předložena účastník Energy Solutions and Savings s.r.o., se sídlem Stupkova 952/18,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ 29398151

3.

schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a
společností Energy Solutions and Savings s.r.o., se sídlem Stupkova 952/18, Nová Ulice,
779 00 Olomouc, IČ 29398151, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna elektroinstalace u společných prostor v bytových domech nám. Fr. Rasche 3 a 7,
Husova 7 a 9 v Přerově“.

Cena za plnění bude činit 1.363.750 Kč bez DPH, tj. 1.568.313 vč. DPH.
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V případě, že vybraný účastník odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k
uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s druhým účastníkem v pořadí. V případě, že i druhý
účastník odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy, bude
přistoupeno k novému posouzení nabídek, které skončily jako další v pořadí.
Pověření hodnotící komise ze dne 24. listopadu 2016, usnesení č. 2155/57/7/2016 trvá i pro nové
posouzení dalších nabídek 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, bod 6 usnesení č. 2155/57/7/2016, ze dne 24. listopadu 2016.

2290/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3 v k.ú.
Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního
města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 5063/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov,

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.
5063/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov,

3.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemku p.č.
5063/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov.

2291/61/7/2017

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

Rada města Přerova po projednání:
1.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem 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.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem 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 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.

2292/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Přerov – prostor v budově bydlení č.p. 1721,
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.
445/1 v k.ú. Přerov (B. Němcové 10)
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostor v
budově bydlení č.p. 1721, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 445/1
v k.ú. Přerov (B. Němcové 10) o celkové výměře 204,67 m2 situované v 1. NP a v mezipatře.

2293/61/7/2017

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru
sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je
součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1, prodejna vodo-topo-plyn) o celkové výměře
69,12 m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové
zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,
jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova.

2294/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod
nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha o výměře
cca 10 m2, v k.ú. Přerov.

2295/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2155/1
v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr
statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 2155/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Přerov.

2296/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1252/7 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci
v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1252/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m2
v k.ú. Přerov.

2297/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerov směna nemovitých věcí - částí
pozemků p.č. 105 a p.č. 106 v majetku statutárního města Přerov za
část pozemku p.č. 108/1 ve vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova směnu nemovitých
věcí v majetku statutárního města Přerov částí pozemků p.č. 105 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
cca 130 m2 a p.č. 106 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 145 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví
statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 108/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
cca 180 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov.
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2298/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerov – bezúplatný převod nemovitých
věcí do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 1784 v k.ú.
Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova bezúplatný převod a neschválit úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního
města Přerov pozemku p.č. 1784 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov, z
vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42,
Praha 2, Nové Město.

2.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova,
jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 1784 ostatní komunikace, ostatní
plocha v k.ú. Přerov 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 se sídlem
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, jako osobě povinné z předkupního práva.

2299/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí ve
vlastnictví statutárního města Přerov pozemku p.č. 1485, p.č. 1486 a
p.č. 1487 v k.ú. Dluhonice za pozemek p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3,
p.č. 15/4, p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13 a p.č. 1145/14 vše
v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví TJ Sokol Dluhonice.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - směnu nemovitých
věcí v majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 1485 orná půda o výměře 7517 m2, p.č. 1486
orná půda o výměře 1349 m2 a p.č. 1487 orná půda o výměře 930 m2 vše v k.ú. Dluhonice, za
pozemky p.č. 15/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 5532 m2, p.č. 15/2 zahrada
o výměře 1135 m2, p.č. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, jejíž součástí je stavba bez
č.p./č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2, jejíž součástí je
stavba bez č.p. /č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada o výměře 306 m2, p.č. 15/7 ostatní
plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 10 m2, p.č. 1145/12 ostatní plocha sportoviště a
rekreační plocha o výměře 912 m2, p.č. 1145/13 zahrada o výměře 1349 m2, p.č. 1145/14 zahrada o
výměře 7 m2 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví TJ Sokol Dluhonice, Přerov V- Dluhonice.

2300/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 62 v k.ú.
Dluhonice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod
pozemku p.č. 62 zahrada o výměře 495 m2 v k.ú. Dluhonice ze společného jmění manželů J. a M. K.
do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 290,- Kč/m2.

2301/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnického podílu
pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod
spoluvlastnického podílu k id 489/11775 pozemku p.č. 5736/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové
výměře 586 m2 v k.ú. Přerov.
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2302/61/7/2017

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru
sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je
součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 190,57 m2 a vyhlášení
výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové
řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku
Přerovský deník, jedenkrát v Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města
Přerova.

2303/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci v majetku
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice
u Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a M.Š.,
jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.1.2017 ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č.
455/2 ovocný sad o výměře 499 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova, založený nájemní smlouvou
uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 20.6.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne
31.5.2010.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad
o výměře 499 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova.

2304/61/7/2017

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

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a B.N.,
jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.1.2017 ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č.
263 ovocný sad o výměře 314 m2 a k pozemku p.č. st. 558 zast. plocha a nádvoří o výměře 13
m2 v k.ú. Předmostí, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a
nájemcem dne 7.6.2004

2.

schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a L.R.,
jako nájemcem, kterou bude ke dni 31.1.2017 ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č.
263 ovocný sad o výměře 326 m2 v k.ú. Předmostí, založený nájemní smlouvou uzavřenou
mezi pronajímatelem a nájemcem dne 14.6.2004

3.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 263 ovocný sad o
výměře 314 m2 a nájmu pozemku p.č. st. 558 zast. plocha a nádvoří o výměře 13 m2 , v k.ú.
Předmostí

2305/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6768/13, p.č.
6772/1, p.č. 6772/4, p.č. 6801, p.č. 6822, p.č. 6829/7 a p.č. 6835/2 vše v
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k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření
Střední zemědělská škola Přerov
Rada města Přerova po projednání:
1.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova

a.

aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního města Přerova - bezúplatném převodu
pozemků p.č. 6829/7 ost. plocha o výměře 150 m2 a p.č. 6772/4 ost. plocha o výměře
10 m2, oba v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova

b.

neschválit záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod pozemků p.č. 6829/7 ost.
plocha o výměře 150 m2 a p.č.6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2, oba v k.ú. Přerov do
majetku statutárního města Přerova

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod pozemků p.č. 6768/13 ost.
plocha o výměře 76 m2, p.č. 6772/1 ost. plocha o výměře 21 m2, p.č. 6801 ost. plocha o
výměře 198 m2, p.č. 6822 ost. plocha o výměře 288 m2 a p.č. 6835/2 ost. plocha o výměře 520
m2, vše v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

2306/61/7/2017

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4306/40 a p.č.
4306/24 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

nepodává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova:

a. úplatný převod id. ¼ pozemku p.č. 4306/24 ost. plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře
186 m2 ve vlastnictví V.H. a id. ¼ pozemku p.č. 4306/24 ost. plocha sportoviště a rekreační
plocha o výměře 186 m2 ve vlastnictví J.K. do majetku statutárního města Přerova.
b. úplatný převod id ¼ pozemku p.č. 4306/40 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře
58 m2 , ve vlastnictví V.H. a id. ¼ pozemku p.č. 4306/40 ost. plocha sportoviště a rekreační
plocha o výměře 58 m2 ve vlastnictví J.K. do majetku statutárního města Přerova.
2.

ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi jednat se spoluvlastníkem id. 1/2 p. J.S. tak,
aby statutární město Přerov mohlo nabýt celý pozemek.

2307/61/7/2017

1. Nájem nemovité věci v 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
2. 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 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 IMěsto a movitých věcí tvořících vybavení objektu bydlení č.p. 1573 a uzavření nájemní
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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 30.1.2017 do 30.6.2017, výše nájemného bude
činit 538.831,70 Kč/rok bez DPH. Účelem nájmu je provozování ubytovny.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 31.1.2016
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.

2308/61/7/2017

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

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje nájem pozemku p.č. 907/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.ev., garáž v k.ú. Přerov a uzavření nájemní smlouvy mezi
statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem P.H. (jako nájemcem) ve znění dle
přílohy č. 1.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Nájemné bude činit
7.920,- Kč/rok a bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je parkování vozidla.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 28.2.2016
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.

2309/61/7/2017

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2405/1 v k.ú.
Přerov v majetku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z
věcného břemene zřídit a provozovat kanalizační přípojku a s tím spojeného omezení,
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně
případné rekonstrukce a odstranění kanalizační přípojky k tíži pozemku p.č. 2405/1 v k.ú.
Přerov a to ve prospěch a Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2610, 2611, 2612,
Klivarova 1, 3, 5, v Přerově, se sídlem Klivarova 3, Přerov IČ 27853063 a uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z
věcného břemene – služebnosti a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 2610, 2611, 2612,
Klivarova 1, 3, 5, v Přerově, se sídlem Klivarova 3, Přerov IČ 27853063, jako budoucím oprávněným
z věcného břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č. 1. 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.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání
dokončené stavby kanalizační přípojky (stanovené příslušnými právními předpisy) do 3 měsíců ode
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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, nejpozději však do 5 let
od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Vyhotovení znaleckého posudku,
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně
ochranného pásma zadá statutární město Přerov. Oprávněný 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: 28.2.2017
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.

2310/61/7/2017

Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést stavbu
na pozemcích v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.
185 a p.č. 186 oba v k.ú. Popovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z
věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN 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 tohoto vedení tíži pozemků p.č. 185 a p.č. 186 oba
v k.ú. Popovice u Přerova, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8,
PSČ: 405 02, IČ: 24729035.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno 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 na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8,
PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění
dle přílohy č. 1.
Součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti bude ujednání, kterým
statutární město Přerov uděluje právo provést stavbu zemního kabelového vedení investorovi a jím
pověřeným osobám na pozemcích v majetku statutárního města Přerova p.č. 185 a p.č. 186 oba v
k.ú. Popovice u Přerova, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro
výše uvedenou stavbu. Právo provést stavbu ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník se nezřizuje.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy investor
předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický plán potvrzený
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše
uvedených pozemcích. Znaleckým posudkem 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. Oprávněný
uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním

10

geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 30.4.2017
2.

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

2311/61/7/2017

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 4293/1 v k.ú.
Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti odpovídající v
právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat síť elektronických komunikací CETIN,
Přerov, ul. Sokolská CG5M-PRRV-PRYSO-OK (dále jako přípojka pro základnovou stanici BTS
umístěnou na střeše bytového domu na ulici Sokolská 2780/7 v Přerov) a s tím spojené omezení
spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a
příjezd po zatížené nemovitosti za účelem výstavby, zajišťování provozu a údržby, včetně případné
rekonstrukce a odstranění sítě elektronické komunikace k tíži pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov, ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
Praha 3 IČ: 04084063 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 DPH.
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 společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ: 04084063 jako oprávněnou z věcného břemene služebnosti ve
znění přílohy.
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 břemen - služebnosti
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného
břemene - služebnosti na uvedeném pozemku 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.

2312/61/7/2017

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 5207/20, p.č.
5207/99, p.č. 5207/100 a p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti odpovídající v
právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat síť elektronických komunikací (CETIN),
Přerov, ul. Želátovská CG5M-PRRV-PRYZL-OK ( dále jako přípojka pro základnovou stanici BTS
umístěnou na střeše bytového domu na ulici Želatovská 2775/21 v Přerově) a s tím spojené omezení
spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a
příjezd po zatížené nemovitosti za účelem výstavby, zajišťování provozu a údržby, včetně případné
rekonstrukce a odstranění sítě elektronické komunikace k tíži pozemku p.č. 5207/20, p.č. 5207/99,
p.č. 5207/100, p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3 IČ: 04084063 a uzavření smlouvy o
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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 DPH.
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 společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ: 04084063 jako oprávněnou z věcného břemene služebnosti ve
znění přílohy.
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 břemen - služebnosti
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného
břemene - služebnosti na uvedeném pozemku 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.

2313/61/7/2017

Zřízení věcného břemene -služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu k tíži pozemku p.č. 1053/1 v k.ú. Dluhonice.

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, odpovídajícího právu oprávněného z
věcného břemene – zřídit, uložit a provozovat zemní kabelovou přípojku NN pro připojení
pozemku p.č. 1053/1 v k.ú. Přerov – zřízení nového odběrného místa ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 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. 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
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 jako
budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí
povinný z věcného břemene – služebnosti viz čl. VII. Odst. 4 smlouvy. 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 zajistí 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 IV-12-8012415, a to umístění zemního
kabelového vedení NN na části pozemku p.č. 1053/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem
Přerovem a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035, jako stavebníkem. Smlouva je podkladem pro správní řízení a
slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby.
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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.

2314/61/7/2017

Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –
prostoru sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 968, příslušné k
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1255 v k.ú.
Přerov (Komenského 25)

Rada města Přerova po projednání:
1.

souhlasí s přenecháním prostoru sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 968, příslušné
k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov o výměře
57,76 m2, Komenského 25 do podnájmu pro paní Martinu Říkovskou, místem podnikání
Vlkoš, Troubecká 240, IČ 05588511, paní Janu Matysovou, místem podnikání Lipová 41, IČ
01757296 a paní Alenu Šromotovou, místem podnikání Sušice 76, IČ 05588626, když
nájemcem prostoru sloužícího podnikání je Alena Harnová, místem podnikání Přerov I-Město,
Komenského 968/25, IČ 69626294. Účelem podnájmu bude využití prostoru k pro
provozování kadeřnických a holičských služeb.

2.

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

2315/61/7/2017

Převod movitých věcí z vlastnictví společnosti Technické služby města
Přerova, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje úplatný převod movitých věcí - 6 ks prodejních dřevěných stánků z vlastnictví
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17,
Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 15.000,- Kč
včetně DPH (tj. 2.500,- Kč včetně DPH/prodejní dřevěný stánek) a uzavření kupní smlouvy ve
znění dle přílohy č. 1. Součástí kupní smlouvy bude závazek společnosti Technické služby
města Přerova, s.r.o. odevzdat předmět převodu statutárnímu města Přerova na místech
určených statutárním městem Přerov a závazek statutárního města Přerova uhradit společnosti
Technické služby města Přerova, s.r.o. náklady za naložení, dopravu a složení předmětu
převodu na místech určených statutárním městem Přerov v celkové výši 6.000,- Kč včetně
DPH (tj. 1.000,- Kč včetně DPH/prodejní dřevěný stánek).
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 31.1.2017

2.

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

2316/61/7/2017

Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č.
633/41 v k.ú. Předmostí Mgr. L.P. a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č.
633/41 v k.ú. Předmostí D.W.

Rada města Přerova po projednání:
1

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uznat vydržení vlastnického práva Mgr. L.P. k
části pozemku ve vlastnictví města p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
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398 m2 v k.ú. Předmostí v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1178/35/2016 ze dne
4.8.2016.
2

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uznat vydržení vlastnického práva D.W. k části
pozemku ve vlastnictví města p.č. 526/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 298
m2 a části pozemku p.č. 633/41 (ostatní plocha a komunikace) o výměře 31 m2 oba v k.ú.
Předmostí v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1179/39/2016 ze dne 5.8.2016.

3

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o narovnání
vlastnických hranic pozemků ve formě notářského zápisu o vydržení vlastnického práva mezi
statutárním městem Přerovem, Mgr. L.P. a D.W. učiněné dle ust. § 80 notářského řádu a za
podmínek souhlasného prohlášení, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

2317/61/7/2017

Souhlas s umístěním stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov,
aktualizace DÚR vč. objektů s ní souvisejících na pozemcích ve
vlastnictví/spoluvlastnictví statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje vydání souhlasu s dotčením částí pozemků a s umístěním stavby Dálnice D1, stavba
0136 Říkovice-Přerov, aktualizace DÚR, vč. objektů s ní souvisejících na částech pozemků:

v katastrálním území Dluhonice:
p.č. 1084/4 trvalý travní porost o výměře 44 m2 (dočasný zábor), p.č. 1307 orná půda o výměře 10 m2
(trvalý zábor), p.č. 1314 orná půda o výměře 92 m2 (trvalý zábor), p.č. 1315 orná půda o výměře 93
m2 (dočasný zábor), p.č. 1317 trvalý travní porost o výměře 324 m2 (dočasný zábor), p.č. 1352 trvalý
travní porost o výměře 12 m2 (dočasný zábor);
v katastrálním území Lověšice u Přerova:
p.č. 278/49 orná půda o výměře 32 m2 (dočasný zábor), p.č. 278/51 orná půda o výměře 13 m2
(dočasný zábor), p.č. 278/54 orná půda o výměře 465 m2 (dočasný zábor), p.č. 293/2 orná půda o
výměře 13 m2 (dočasný zábor), p.č. 322/16 orná půda o výměře 42 m2 (dočasný zábor), p.č. 322/23
orná půda o výměře 64 m2 (dočasný zábor), p.č. 367/14 trvalý travní porost o výměře 4 m2 (dočasný
zábor), p.č. 386/3 orná půda o výměře 413 m2 (dočasný zábor), p.č. 386/21 orná půda o výměře 31 m2
(dočasný zábor), p.č. 548/47 orná půda o výměře 201 m2 (dočasný zábor), p.č. 548/84 orná půda o
výměře 17 m2 (dočasný zábor), p.č. 549/30 trvalý travní porost o výměře 1 m2 (dočasný zábor), p.č.
549/36 trvalý travní porost o výměře 5 m2 (dočasný zábor);
v katastrálním území Bochoř:
p.č. 1064/8 orná půda o výměře 30 m2 (dočasný zábor), p.č. 1064/9 orná půda o výměře 27 m2
(dočasný zábor), p.č. 1444/1 orná půda o výměře 12 m2 (dočasný zábor), p.č. 1444/2 orná půda o
výměře 4 m2 (dočasný zábor), p.č. 1449/1 orná půda o výměře 42 m2 (dočasný zábor), p.č. 1449/2
orná půda o výměře 20 m2 (dočasný zábor), p.č. 1544 orná půda o výměře 25 m2 (dočasný zábor), p.č.
1602/1 orná půda o výměře 25 m2 (dočasný zábor), p.č. 1602/2 orná půda o výměře 176 m2 (trvalý
zábor), p.č. 1633/1 orná půda o výměře 26 m2 (dočasný zábor), p.č. 1633/2 orná půda o výměře 11 m2
(dočasný zábor), p.č. 1649/1 orná půda o výměře 915 m2 (dočasný zábor), p.č. 1649/3 orná půda o
výměře 1 m2 (dočasný zábor), p.č. 1660 orná půda o výměře 427 m2 (trvalý zábor), p.č. 2176/29 orná
půda o výměře 293 m2 (trvalý zábor), p.č. 2176/32 orná půda o výměře 39 m2 (trvalý zábor), p.č.
2176/58 orná půda o výměře 46 m2 (dočasný zábor), p.č. 2176/60 orná půda o výměře 309 m2
(dočasný zábor), p.č. 2176/61 orná půda o výměře 282 m2 (dočasný zábor);
v katastrálním území Předmostí:
p.č. 245 trvalý travní porost o výměře 2 m2 (trvalý zábor), p.č. 263 orná půda o výměře 176 m2
(dočasný zábor), ), p.č. st. 563 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 (dočasný zábor), p.č.
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633/11 orná půda o výměře 17 m2 (trvalý zábor), p.č. 633/40 orná půda o výměře 3137 m2 (trvalý
zábor);
v katastrálním území Přerov:
p.č. 5875/51 orná půda o výměře 403 m2 (dočasný zábor), p.č. 5950/1 orná půda o výměře 27 m2
(dočasný zábor), p.č. 5990/41 orná půda o výměře 25 m2 (dočasný zábor), p.č. 5990/49 orná půda o
výměře 16 m2 (dočasný zábor), p.č. 6105/10 orná půda o výměře 3 m2 (dočasný zábor), p.č. 6133/1
orná půda o výměře 163 m2 (dočasný zábor), p.č. 6163/2 orná půda o výměře 296 m2 (dočasný zábor)
a o výměře 98 m2 (trvalý zábor), p.č. 6164 orná půda o výměře 164 m2 (dočasný zábor), p.č. 6200/1
orná půda o výměře 3 m2 (dočasný zábor), p.č. 6200/41 orná půda o výměře 21 m2 (trvalý zábor), p.č.
6200/54 orná půda o výměře 2 m2 (dočasný zábor), p.č. 6226/35 orná půda o výměře 49 m2 (dočasný
zábor), p.č. 7166/36 orná půda o výměře 47 m2 (dočasný zábor), p.č. 7166/92 orná půda o výměře 99
m2 (dočasný zábor), p.č. 7166/115 orná půda o výměře 146 m2 (dočasný zábor), p.č. 7166/123 orná
půda o výměře 96 m2 (dočasný zábor), p.č. 7166/135 orná půda o výměře 124 m2 (dočasný zábor), p.č.
7166/143 orná půda o výměře 91 m2 (dočasný zábor), p.č. 7167/9 orná půda o výměře 19 m2 (trvalý
zábor), p.č. 7167/22 orná půda o výměře 3 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/31 orná půda o výměře 77 m2
(trvalý zábor), p.č. 7167/32 orná půda o výměře 129 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/49 orná půda o
výměře 9 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/53 orná půda o výměře 2 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/57 orná
půda o výměře 5 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/59 orná půda o výměře 1 m2 (trvalý zábor), p.č.
7166/124 orná půda o výměře 47 m2 (dočasný zábor), p.č. 7164/16 orná půda o výměře 15 m2 (trvalý
zábor), p.č. 5990/2 orná půda o výměře 886 m2 (dočasný zábor), p.č. 5990/9 orná půda o výměře 27
m2 (dočasný zábor), p.č. 6105/11 orná půda o výměře 18 m2 (dočasný zábor);
ve znění dle přílohy č.1. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 28.2.2017
2.

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

2318/61/7/2017

Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele pravidelných městských
trhů a městských jarmarků

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele pravidelných městských trhů a
městských jarmarků za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení za
podmínek uvedených v důvodové zprávě bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce
Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Mladé frontě Dnes,
Hospodářských novinách a na internetových stránkách statutárního města Přerova.

2.

ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb oslovit minimálně 5 provozovatelů trhů
s informací o vyhlášení výběrového řízení.

2319/61/7/2017

Návrh člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého

Rada města Přerova po projednání:
1.
odkládá projednání předložených materiálů 7.12.4 "Smlouva o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - kontejnerové stání Přerov,
Jasínkova 19" a 7.12.5 ""Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie - kontejnerové stání Přerov, 17. listopadu 32",
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2.

ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb koordinovat tyto materiály s Odborem
koncepce a strategického rozvoje.

2320/61/7/2017

Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na pozemku p.č. 5745/18 v k.ú. Přerov - „PARKOVACÍ MÍSTA
PŘEROV - NA JIŽNÍ - vjezd ke dvěma parkovacím stáním“

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 5745/18 o výměře
1531 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov,
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. JIPR, s.r.o.,
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 26268680 jako
stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.

Jedná se o stavbu vjezdu ke dvěma novým parkovacím místům na pozemku p.č. 5745/31 v k.ú.
Přerov, na ul. Jižní V Přerově.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 10.3.2017
2.

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

2321/61/7/2017

Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na pozemku p.č. 403/1 v k.ú. Přerov - „Akcelerátor IT a jazykové
vzdělanosti v městě Přerov k.ú.: Přerov, p.č. 433, 434, Boženy Němcové
7, Přerov – sjezd pro imobilní osoby“

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 403/1 o výměře 8039 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. SERENDIPITY z.s..,
se sídlem Boženy Němcové 1652/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 01927051 jako
stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.

Jedná se o stavbu sjezdu pro imobilní osoby, který bude sloužit jako přístup do dvorní části objektu na
pozemku p.č. 433 v k.ú. Přerov.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 10.3.2017
2.

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

2322/61/7/2017

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. 143/22, k.ú. Lýsky

Rada města Přerova po projednání:
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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. P.V., pí P.R. a pí
A.N., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.

Jedná se o stavbu vodovodní přípojky k RD na pozemku p.č. 143/22 v k.ú. Lýsky.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 10.3.2017
2.

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

2323/61/8/2017

Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14

Rada města Přerova po projednání:
1.

revokuje v plném rozsahu usnesení 57. schůze Rady města Přerova č. 2189/57/9/2016, konané
dne 24. 11. 2016,

2.

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. 04. 2017. Znění rozhodnutí o sloučení
je přílohou č. 1 důvodové zprávy,
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.3.2017

3.

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. 04. 2017
přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov, Optiky 14,
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.3.2017

4.

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: 31.3.2017

2324/61/8/2017

Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Přerovem

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného a
nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem,
ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.1.2017

2325/61/8/2017

Úprava platu ředitele

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 2. 2017 platový postup do vyššího
platového stupně paní Bc. Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov,
Kratochvílova 30, v rozsahu dle důvodové zprávy.
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 31.1.2017

2326/61/9/2017

Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území
statutárního města Přerov

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách
provozovaných na území statutárního města Přerov.

2327/61/9/2017

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS

Rada města Přerova po projednání:
1 a)

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 79 (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, č. o. 18
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní V.S. a s panem R.L., za nájemné ve výši
1.879 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 08. 2017 s možností prodloužení.
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Nájemní smlouva k uvedenému bytu bude uzavřena za podmínky úhrady dotace obcí Prasklice na
základě veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 b) tohoto usnesení.
1 b)

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí Prasklice o
poskytnutí dotace obcí Prasklice ve výši 25.000 Kč za poskytnutí obecního bytu zvláštního
určení dle bodu 1 a) tohoto usnesení občanům obce Prasklice, paní V.S. a panu R.L.

1 c)

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k uzavření a podpisu veřejnoprávní
smlouvy dle bodu 1 b) návrhu na usnesení.

2.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 30 (1+1), o ploše
24,72 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném
k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o.
25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní M.Z., za nájemné ve výši 877 Kč/měsíc
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty
dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 08. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.
Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal
Termín: 31.3.2017
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2328/61/9/2017

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 - 8 osob včetně osob s nimi
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.
Vydaný souhlas platí do 31. 1. 2018.

2.

vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad
práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 6 osob včetně osob s nimi
společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy.
Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová
Termín: 16.1.2017

2329/61/10/2017 Návrh Komise pro otevřenou radnici
Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí návrh Komise pro otevřenou radnici zveřejňovat smlouvy nad rámec zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
Odpovídá: Ing. Petr Měřínský
Termín: 2.3.2017

2.

ukládá P. Měřínskému zabývat se možností zpracovat vnitřní předpis o zveřejňování smluv
v širším rozsahu, než jak stanovuje zákon (dle důvodové zprávy).

2330/61/10/2017 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nesouhlasit
s nabytím nemovitého majetku - spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na nemovité věci - pozemku p.
č. 690/2, ost. pl., včetně podílu ve výši 1/5 venkovních úprav a trvalých porostů, v k. ú. Buchlovice,
jako majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelkou B.Ch., do vlastnictví statutárního města
Přerova.

2331/61/10/2017 Návrh na změnu pravidel vyplácení měsíčních peněžitých plnění
předsedům a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a
předsedům a členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Přerova
Rada města Přerova po projednání nepodává návrh Zastupitelstvu města Přerova ve smyslu § 84
odst. 2 písmeno u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na změnu
pravidel vyplácení měsíčních peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města
Přerova za výkon funkcí předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedů a členů
komisí Rady města Přerov.
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2332/61/10/2017 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších
předpisů
Rada města Přerova po projednání:
vydává vnitřní předpis č……/2017, 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, vnitřního předpisu č. 13/2016 a vnitřního předpisu č. 18/2016, a to ve znění dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy,

1.

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
 307,7, a to s účinností od 1.2.2017 do 30.6.2017
 302,7, a to s účinností od 1.7.2017
3. schvaluje navýšení počtu zaměstnanců statutárního města Přerova zařazených do Městské policie
Přerov na
 64 s účinností od 1.2.2017 do 30.4.2017
 60 s účinností od 1.5.2017 do 30.6.2017
 59 s účinností od 1.7.2017 do 31.12.2017
 56 s účinností od 1.1.2018
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele
PAR
ORJ
VÝDAJE (v tis. Kč)
rozpočet
rozpočet po
rozpočtové
úpravě
opatření
6171
01X
Činnost místní správy
155 970,1
155 528,1
- 442,0
(platy, pojistné aj.)
5311
011
Bezpečnost a veřejný pořádek
29 602,0
30 044,0
+ 442,0
(platy, pojistné aj.)
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
4.

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

01X

Magistrát - platy, pojistné,
školení

164 681,1

rozpočtové
opatření
- 442,0

rozpočet
po úpravě
164 239,1

2333/61/10/2017 Uzavření dohody o splátkách
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření
dohody mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a Ing. M.H., jako dlužníkem, o
pravidelných splátkách pohledávky v celkové výši 48 000,- Kč odpovídající celkové výši zůstatků
bezúročné půjčky a bezúročné zápůjčky poskytnutých ze sociálního fondu, se lhůtou splatnosti do
15.12.2019, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. Součástí dohody bude uznání dluhu co do jeho
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důvodu a výše dlužníkem a dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud
některá ze splátek nebude uhrazena řádně a včas.

2334/61/11/2017 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského
Rada města Přerova po projednání zmocňuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského vydat zmocnění
panu Antonínu Prachařovi při zastupování města Přerova ve věcech dopravních staveb a zároveň
ukládá primátorovi s ním uzavřít příslušné pracovně právní úkony do 31.12.2017.
V Přerově dne 11. 1. 2017

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

Rudolf Neuls
člen Rady města Přerova
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