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USNESENÍ z 62. schůze Rady města Přerova konané dne 26. ledna 2017 

 

2335/62/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 62. schůze Rady města 

Přerova konané dne 26. ledna 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 62. schůze Rady města Přerova konané dne 26. ledna 2017, 

 

2. schvaluje Ing. Petra Vránu ověřovatelem usnesení a zápisu 62. schůze Rady města Přerova. 

 

2336/62/3/2017 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období 01.10.2016 do 31.12.2016. 

 

2337/62/4/2017 Rozpočtové opatření č. 2 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

(ad 2). 

 

2338/62/4/2017 Rozpočtové opatření - převody 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy. 

 

2339/62/4/2017 Uzavření smlouvy o spořícím účtu s výpovědní lhůtou se Sberbank CZ, 

a. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spořícím účtu s výpovědní lhůtou mezi statutárním městem 

Přerov jako klientem a Sberbank CZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - 

Jinonice, IČ 25083325, jako bankou, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, jejímž 

předmětem je závazek banky zřídit pro klienta spořící účet v měně CZK, přijímat na něj 

vklady a platby a uskutečňovat z něj výplaty a platby, 

 

2. pověřuje paní Dagmar Bercsényiovou a Ing. Antonína Horáka, zaměstnance zařazené do 

Magistrátu města Přerova, Odboru ekonomiky, k podávání výpovědí zůstatku spořícího účtu 

dle bodu 1) usnesení, 

 

3. schvaluje uzavření smluv o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty na službu 

Sberbank Online Banking mezi statutárním městem Přerov jako klientem a Sberbank CZ, a. s., 

se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ 25083325, jako bankou, ve znění 

dle příloh č. 2 a 3 důvodové zprávy, jejichž předmětem je sjednání podmínek pro vzájemné 
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elektronické předávání dat prostřednictvím systému Sberbank Online Banking a pověření osob 

uvedených v bodu 2) usnesení k elektronické komunikaci, k disponování s prostředky na 

spořícím účtu, k převzetí bezpečnostních obálek s přístupovými údaji, převzetí tokenu a k 

případné aktivaci a využívání služby Smart Banking. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.3.2017 

 

2340/62/5/2017 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2014 - 2020 - naplňování Akčního plánu na r. 

2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí plnění Akčního plánu za r. 

2014-2016 dle přílohy, 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán na r. 2017-2018 dle 

přílohy, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit aktualizaci textu Strategického plánu 

územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020 dle 

přílohy, spočívající v doplnění monitorovacích indikátorů, aktualizaci Zásobníků projektových 

záměrů a opravách názvů organizací. 

 

 

2341/62/5/2017 Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní 

části s Přerovem - dodatek č. 1 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. MMPr-SML/2029/2016 mezi statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem, a společností UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 1204/8, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 44740069, jako dodavatelem „Studie proveditelnosti 

sítě cyklistických komunikací propojující místní části s Přerovem“, spočívající v prodloužení 

termínu o jeden měsíc dle důvodové zprávy, 

 

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

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

jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

2342/62/5/2017 Územní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII-Žeravice 

a Přerov IV-Kozlovice 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 

zpracovanou územní studii veřejného prostranství místní části Přerov XII-Žeravice a Přerov IV-

Kozlovice. 
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2343/62/5/2017 Vyřazení dokumentace z ostatního dlouhodobého nehmotného 

majetku města 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyřazení dokumentace nerealizované akce "Gymnázium 

J. Blahoslava - zateplení" v celkové ceně 612 248 Kč z majetkového účtu 042 - Nedokončený ostatní 

dlouhodobý nehmotný majetek města. 

 

 

2344/62/5/2017 Územní studie veřejných prostranství 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje pořídit územní studii veřejných prostranství 

řešící návsi a zastavitelné plochy jednotlivých místních částí, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 13 103,0 - 450,0 12 653,0 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj j. n.  

(koncepce a rozvoj) 

810,8 + 450,0 1 260,8 

 

3. ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem koncepce a strategického 

rozvoje připravit žádost o dotaci na projekt "Územní studie veřejných prostranství místních 

částí - návsi, zastavitelné plochy" v rámci vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního 

operačního programu, 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotační titul. 

 

 

2345/62/6/2017 Veřejná zakázka „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - 

Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a 

hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního 

příkopu“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního 

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

vnitřního předpisu č. 16/2016, za předpokladu finančního krytí investiční akce, 

 

3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 
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P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PROFISTAV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 

750 02 Přerov 

25395653 

2. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov 

27769585 

3. Ptáček-pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I-Město, 

752 01 Kojetín 

25896873 

4. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov 

49689053 

5. NOSTA s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový 

Jičín 

47671416 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání nabídek, posouzení splnění 

podmínek účasti a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

2. Ing. Tomáš Grapl projektant Ing. Lenka Horáčková projektant 

3. Marek Dostál Zástupce VPRID Ing. Jaroslav Kazda Zástupce VPRID 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací  

 

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

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení 

účastníků, oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

2346/62/6/2017 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  schválení „Výzvy k podání 

nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 

řízení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky 

P17V00000001 na služby s názvem „Přerovské listy“, v obsahu dle příloh č. 1. – 5. Veřejná 

zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 

zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního 

řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53 zákona. 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky P17V00000001 na 

služby s názvem „Přerovské listy“ postupem podle § 53 odst. 1 zákona, tj. schvaluje 

uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele podle § 214 zákona, kterou 

zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů. 
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3. pověřuje , v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Bc. Tomáš Navrátil Zástupce zadavatele Mgr. Vladimír Puchalský Zástupce zadavatele 

Bc. Lenka Chalupová Kancelář primátora - 

věcný gestor - odborník 

Gabriela Veselá TV Přerov - odborník 

Mgr. Lada Galová KIS Přerov - odborník Edita Hausnerová TV Přerov - odborník 

 

Členové komise budou k provádění úkonů podle zákona pověřeni na základě jmenovacích dekretů. 

 

Administrátor zadávacího 

řízení 

Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

 

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace veřejné 

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací 

dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále 

Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné 

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, vč. jmenovacích dekretů podle bodu 3 

tohoto usnesení. 

 

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. 

 

 

2347/62/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Přerov 

II – Předmostí, 12. etapa“  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat 

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ 

dle důvodové zprávy. 

 

 

2348/62/6/2017 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby "Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského           

v Přerově". 

 

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

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

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

parkoviště v ulici Čapky Drahlovského za podmínky zajištění finančního krytí. 
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2349/62/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova v souvislosti s realizací stavby 

„Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4131/2 (zahrada) o výměře 

121 m2 a p.č. 6850/6 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 23 m2  

v k.ú. Přerov. 

 

 

2350/62/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru sloužícího podnikání  

v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu nájemce 

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 63,84 m2 na 

základě nájemní smlouvy ze dne 27.7.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.4.2015, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a panem Pavlem Soukupem, místem podnikání 

Orlová - Lutyně, F.S.Tůmy 1214, IČ 76088421 a paní Lenkou Gregovskou, místem podnikání Přerov 

I-Město, nám. Svobody 1903/15, IČ 40289541, jako nájemci. 

 

 

2351/62/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví  statutárního města Přerova – prostor sloužící podnikání v 

budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov 

XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č.  7 v k.ú. Žeravice (Na 

návsi 40) 

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

sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov  XII-

Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) o výměře 29 m2. 

 

 

2352/62/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č.  

2631/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2631, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl.  

a nádvoří  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) 

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

nebytové jednotky č.  2631/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2631, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) o celkové výměře 

41,25 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2631, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

2487/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4125/99447 z vlastnictví statutárního města Přerova 

a vyhlášení výběrového řízení na prodej 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 a hranický deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
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2353/62/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

v majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 166 v k.ú. 

Popovice u Přerova a smlouva o právu provést stavbu oplocení na části 

p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání odkládá projednání materiálu "Záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 166 v k.ú. 

Popovice u Přerova a smlouva o právu provést stavbu oplocení na části p.č. 166 v k.ú. Popovice u 

Přerova." 

 

 

2354/62/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a pacht nemovité 

věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 621/3   

v k.ú. Předmostí a smlouva o právu provést stavby oplocení na části 

pozemku p.č. 621/3 v k.ú. Předmostí.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 621/3 orná 

půda o výměře cca 440 m2 a pacht části pozemku p.č. 621/3 orná půda o výměře cca 140 m2 v 

k.ú. Předmostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu oplocení jako stavby dočasné na dobu 3 

let na části pozemku p.č. 621/3  v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov (jako 

vlastníkem pozemku) a manželi M. a H.S. (jako stavebníky) ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.2.2017 

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

2. a 3. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 

 

 

2355/62/7/2017 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 

města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí soupis nepotřebného majetku 

statutárního města Přerova dle přílohy č. 1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu níže 

uvedených nemovitostí: 

 

1. objekt č.p. 50, který je součástí pozemků p.č. st. 728, objekt bez č.p., který je součástí 

pozemku p.č. st. 725 a objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. st. 726, pozemky p.č. st. 

728, p.č. st. 725, p.č. st. 726, vše v k.ú. Předmostí, Pod Skalkou 11 – bývalá základní škola v 

Předmostí, 

2. objekty bez č.p., které jsou součástí pozemku p.č. 2578/5 a pozemek p.č. 2578/5, vše v k.ú. 

Přerov – 5 řadových garáží na Dvořákové ul. v Přerově, 
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3. objekt č.p. 84, který je součástí pozemku p.č. 155 a pozemek p.č. 155, vše v k.ú. Přerov, 

Bratrská 2 – bývalá „Okresní vojenská správa“ (Blažkův dům), objekt č.p. 83, který je součástí 

pozemku p.č. 179 a pozemek p.č. 179, vše v k.ú. Přerov, nám. T. G. M. 4 - prodejna květin, 

 objekt č.p. 47, který je součástí pozemku p.č. 180 a pozemek p.č. 180, vše v k.ú. Přerov, nám. 

T. G. M. 5 – prodejna sportovních potřeb, 

4. objekt č.p. 82, který je součástí pozemku p.č.177, a část pozemku p.č. 177, vše v k.ú. Přerov, 

nám. T. G. M. 3 – dříve využíván „svazem myslivců“, 

5. objekt č.p. 1117, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 a pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/7, 

p.č. 2294/6, vše v k.ú. Přerov – Trávník 30, dříve „Chemoprojekt“, 

6. objekt č.p. 387, který je součástí pozemku p.č. 2152/2 a pozemek p.č. 2152/2, vše v k.ú. 

Přerov, Čechova 43 – bývalé „státní zastupitelství“, 

7. objekt č.p. 311, který je součástí pozemku p.č. 6603/2, a pozemky p.č. 6603/2, p.č. 6603/1, vše 

v k.ú. Přerov – zahradní chata, 

8. objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/25 a pozemek p.č. 1538/9, vše v k.ú. 

Žeravice – třídírna odpadů v areálu skládky Žeravice, 

9. objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/22 a pozemek p.č. 1538/10, vše  v k.ú. 

Žeravice – objekt garáží v areálu skládky Žeravice, 

10. objekt restaurace a přilehlých šaten v areálu přírodního koupaliště "Laguna" v Přerově, 

11. prodejna občerstvení - nám. T.G. Masaryka 8 v Přerově 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu objektu k 

bydlení č.p. 1573 příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 

740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov – Velké Novosady 13. 

 

 

2356/62/7/2017 Záměr statutárního města Přerov – bezúplatný převod nemovitých 

věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 51/1 a p.č. 

52/1 v k.ú.  Dluhonice 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 51/1 zahrada o výměře 384 m2 a 

pozemku p.č. 52/1 zahrada o výměře 220 m2  vše v k.ú. Dluhonice. 

 

 

2357/62/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov 

VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 

155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce 

Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků 

p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4 vše v k.ú. Henčlov 

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

převod objektu rodinný dům č.p. 35, příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 

pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl.  a nádvoří, dle geometrického plánu č. 382-

174/2016 označená jako pozemek p.č. 155/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 358 m2, objektu zemědělské 

stavby č.p. 206, příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, 

pozemků p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o výměře 307 m2 a p.č. 155/4 

ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerov do 

společného jmění manželů V. a Ing. J.D. za kupní cenu ve výši 671.000,- Kč (dle nabídky zájemce), 

ve znění dle přílohy. 
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2358/62/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. 

Předmostí 

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

převod částí pozemku p.č. 239/7 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1204-107/2016 

označených jako p.č. 239/7 ostatní plocha o výměře 2705 m2 a p.č. 239/32 ostatní plocha o výměře 

467 m2 a dále pozemku p.č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 795 m2 vše v k.ú. Předmostí 

z majetku FKK spol. s r.o. , se sídlem Přerov, Dluhonská 43 do majetku statutárního města Přerova za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 2 380 200,- Kč, včetně DPH, t.j. 600,-Kč/m2 , za podmínky zajištění 

finančních prostředků. 

 

2359/62/7/2017 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: 

 

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

organizační složkou státu Probační a mediační služba, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Hybernská 1006/18, IČ 70888060, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen 

na dobu určitou, od 1.3.2017 do 30.4.2020, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výše nájemného bude 

dle vnitřního předpisu č. 7/09 činit 20.800,- Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok.  Účelem 

nájmu bude využití prostoru jako kancelář v rámci výkonu pracovní činnosti zaměstnance s 

úvazkem 0,4 pro realizaci projektu „Proč zrovna já? II.“, reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003557. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 

samostatně. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2360/62/7/2017 Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené  mezi statutárním 

městem Přerov, jako půjčitelem  a Tenisovým klubem Precolor 

Přerov, jako vypůjčitelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 17.4.2002 dle přílohy č. 

1, mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem na straně jedné a Tenisovým klubem 

Přerov, spolek, se sídlem Přerov, U Tenisu 16, IČ 14617200, jako vypůjčitelem na straně 

druhé, kterým se: 

 

a)  prodlužuje doba výpůjčky na dobu určitou o 20 let, tj. do 17.4. 2042,  u pozemků 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. 
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plocha o výměře 18 m2, p.č. 2658 ost. plocha o výměře 829 m2, části p.č. 2656/1 o výměře 2.288 m2, 

vše v k.ú. Přerov, které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova; 

b)  rozšiřuje předmět výpůjčky o pozemky 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 na dobu určitou do 17.4.2042, vše v k.ú. Přerov, které jsou ve vlastnictví 

statutárního města Přerova.  

 

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

vlastníků a přístup veřejnosti k tenisové hale. Ostatní ujednání smlouvy o výpůjčce se nemění. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.2.2017 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2361/62/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního 

města Přerova na  pozemku p.č. 6577/190 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene – služebnosti umístit a provozovat vedení veřejného osvětlení, včetně 

zemních prací s tím souvisejících, práva chůze a  jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi 

dopravními prostředky a stavebními mechanismy  v souvislosti  s provozem, opravami, 

údržbou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti veřejného osvětlení a likvidaci veřejného 

osvětlení k tíži pozemku p.č. 6577/190 v k.ú. Přerov ve vlastnictví  F.67 s.r.o., se sídlem 

Nádražní 28, 74101 Nový Jičín, IČ 26869675 – podíl id. ½ a VEKOTRANS s.r.o., se sídlem 

Kabelíkova 3, 75002 Přerov, IČ 43541755, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6456-449-

47/2016, a to ve prospěch statutárního města Přerova, se sídlem  Bratrská 34, 750 02 Přerov, 

IČ  00321825. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi F.67 s.r.o., se sídlem Nádražní 28, 74101 Nový 

Jičín, IČ 26869675, VEKOTRANS s.r.o., se sídlem Kabelíkova 3, 75002 Přerov, IČ 43541755, jako 

povinnými z věcného břemene - služebnosti a statutárním městem Přerov, se sídlem  Bratrská 34, 750 

02 Přerov, IČ  00321825, 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 na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 

2016/VB/Př-033/S.I-55 a na základě ustanovení §3b, odst. 1, zák. č. 416/2009 Sb. v platném znění  a 

příkazu generálního ředitele ŘSD č. 14/2014 ve výši 11.500,- Kč, včetně DPH, ve znění 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. Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou. Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu  a znaleckého 

posudku. 

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. 
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2362/62/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 5290/2 v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene - služebnosti zřídit a provozovat  podzemní  komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě  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 podzemního  

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k tíži pozemku p.č. 5290/2 v  k.ú. Přerov, a 

to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 

130 00 Praha 3, IČ 04084063 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

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

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

znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

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

povinným z věcného břemene - služebnosti a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063,  jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti 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 (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. Vyhotovení znaleckého posudku, 

kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně 

ochranného pásma zadá statutární město Přerov. Oprávněný z věcného břemene - služebnosti uhradí 

náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za 

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

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „0341/16 OC Kasárna Přerov MK“, na 

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

pozemků a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 

3, IČ 04084063, jako stavebníkem. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.2.2017 

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. 

 

2363/62/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5825/1 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 – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové 
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vedení NN a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 

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

soustavy – podzemního kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 5825/1,  v k.ú. Přerov, 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 tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě budoucí 

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

povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 

IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti ve znění dle přílohy 

č. 1. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, který nechá 

vypracovat vlastník pozemků statutární město Přerov a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Jednorázová úhrada bude včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným 

pásmem předmětné stavby. 

 

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

dokončené stavby podzemního kabelové vedení NN (stanovené příslušnými právními předpisy) do 3 

měsíců ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene - 

služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 

rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích. Oprávněný z věcného břemene-

služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a 

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 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. 

 

2364/62/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova p.č. 2155/1 a  p.č. 2162/2 oba v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene - služebnosti zřídit a provozovat parovodní 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  parovodní přípojky k tíži pozemků p.č.  2155/1 a  

p.č. 2162/2 oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6154-25/2015, a to ve 

prospěch Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. Října 7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČ  45193410. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi  statutárním městem Přerov, se sídlem  

Bratrská 34, 750 02 Přerov, IČ  0032182, jako povinným   z věcného břemene - služebnosti   a Veolia 

Energie ČR, a.s., se sídlem 28. Října 7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ  45193410, jako 

oprávněným z věcného břemene - služebnosti a PSS Přerovskou stavební a.s., se sídlem Skopalova 7, 

750 02 Přerov, IČ 27769585, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 440/2016, ve výši 33.000 ,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH  

ve znění dle přílohy č. 1. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného 

břemene, náklady na vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Investor uhradil náklady spojené s 

vypracováním geometrického plánu  a znaleckého posudku. 
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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. 

 

2365/62/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – p.č. 58/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat nadzemní vedení NN včetně betonového sloupu, a s tím 

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

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

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

nadzemního  vedení NN  k tíži pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova, a to ve prospěch 

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

24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve 

znění dle přílohy. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za 

jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, s tím, že jednorázová 

úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným 

pásmem stavby. V případě, že bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude 

jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

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

povinným z věcného břemene - služebnosti a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 

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

služebnosti, ve znění dle přílohy. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby, a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího 

povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného břemene - služebnosti. Budoucí povinný z věcného 

břemene - služebnosti vyzve budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu budoucí oprávněný z 

věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 

kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku, anebo v 

případě, že mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti nedoručí tyto listiny do 6 měsíců 

ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby, 

do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný z věcného břemene - služebnosti opatří tyto listiny na náklady 

budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. 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. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 
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2366/62/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat distribuční soustavu - podzemní kabelové vedení NN  a s 

tím spojeného omezení, spočívajícího  v 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 k  tíži pozemku p.č. 164 v k.ú. 

Žeravice, 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 Přerov, 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 je ujednání, kterým 

statutární město Přerov uděluje  právo provést  stavbu zemního kabelového vedení investorovi a jím 

pověřeným osobám  na pozemku  ve vlastnictví statutárního města Přerova  p.č. 164 v k.ú. Žeravice, 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 3 měsíců ode dne, kdy 

budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti doklad o splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, zadá statutární město Přerov. 

Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, náklady spojené s 

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

služebnosti  do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

2367/62/7/2017 Zřízení odtahové služby na území statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem Přerovem a 

Technickými službami města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 

Přerov I – Město, 750 02 Přerov ve znění dle přílohy č.1 za předpokladu finančního krytí, 

jejímž předmětem bude zajišťování odtahů vozidel, na kterých bylo užito technického 

prostředku k zabránění odjezdu vozidla a ve stanovené lhůtě 30 dnů nikdo nepožádal o jeho 

odstranění ve smyslu § 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění, 

dále odtahů opuštěných vozidel, které jeho vlastník ponechal na jiném místě než na pozemní 
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komunikaci ve smyslu § 37 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a 

odtahu vozidel (vraků) ve smyslu § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 

platném znění. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 6693 (ostatní plocha, jiná plocha) o 

výměře 270 m2 v k.ú. Přerov situovanou pod přístřeškem, nacházející se v uzavřeném areálu 

Stavebního bytového družstva Přerov na adrese Teličkova 40, 751 24 Přerov – Předmostí, 

mezi Statutárním městem Přerovem jako nájemcem a Stavebním bytovým družstvem Přerov, 

IČ:00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

pronajímatelem za účelem parkování odtažených vozidel ve znění dle přílohy 2. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřinského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. a 2. návrhu usnesení. 

 

 

2368/62/8/2017 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 

Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8  

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

dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 

2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Mateřská škola Píšťalka, Přerov, 

Máchova 8. Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem 

„MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech“ v pořizovací ceně 2.320.746,68 Kč, dle přílohy 

důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 

 

 

2369/62/8/2017 Základní škola Přerov, Trávník 27 – zadání zpracování projektové 

dokumentace  

Rada města Přerova po projednání ukládá Základní škole Přerov, Trávník 27, zastoupené ředitelkou 

Mgr. Kamilou Burianovou, zadat zpracování projektové dokumentace pro přípravu akce 

„Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění, vody a odpadů na ZŠ Přerov, Trávník 27“. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 

 

 

2370/62/8/2017 Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu 

vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 2. 2017 zástupce Mateřské školy Přerov 

- Újezdec, paní Věru Cimbálníkovou členem Řídícího výboru projektu Příprava Místního akčního 

plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Počet členů Řídícího výboru je 54. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.1.2017 
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2371/62/8/2017 Uzavření nájemních smluv k movitým věcem v rámci projektu Místní 

akční plán vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako nájemcem) a 

Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, IČ: 64631109, DIČ: CZ64631109, se sídlem 

Olomouc, Horní náměstí 5 (jako pronajímatelem). 

 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 27. 1. 2017 do 31. 3. 2018. 

Předmětem nájemní smlouvy jsou movité věci specifikované v nájemní smlouvě. Účelem nájmu je 

realizace projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Nájemné činí 4.050 

Kč/měsíc a bude povýšeno o příslušnou sazbu DPH. 

Znění nájemní smlouvy je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 27.1.2017 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako nájemcem) a 

MAS Hanácké Království, z.s., IČ: 26661128, se sídlem Grygov, Šrámkova 19 (jako 

pronajímatelem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 27. 1. 2017 

do 31. 3. 2018. Předmětem nájemní smlouvy jsou movité věci specifikované v nájemní 

smlouvě. Účelem nájmu je realizace projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro 

ORP Přerov. Nájemné činí 1.100 Kč/měsíc. 

 

Znění nájemní smlouvy je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 27.1.2017 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako nájemcem) a 

MAS Střední Haná, o.p.s., IČ: 26881764, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20 (jako 

pronajímatelem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 27. 1. 2017 

do 31. 3. 2018. Předmětem nájemní smlouvy jsou movité věci specifikované v nájemní 

smlouvě. Účelem nájmu je realizace projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro 

ORP Přerov. Nájemné činí 400 Kč/měsíc. 

 

Znění nájemní smlouvy je přílohou č. 3 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 27.1.2017 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako nájemcem) a 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., IČ: 27017010, se sídlem Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 

120/41 (jako pronajímatelem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 

27. 1. 2017 do 31. 3. 2018. Předmětem nájemní smlouvy jsou movité věci specifikované v 

nájemní smlouvě. Účelem nájmu je realizace projektu Příprava Místního akčního plánu 

vzdělávání pro ORP Přerov. Nájemné činí 1.350 Kč/měsíc. 

 

Znění nájemní smlouvy je přílohou č. 4 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 27.1.2017 

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

bodu 1.- 4. návrhu usnesení a k jejich uzavření a podpisu. 
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2372/62/9/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  8 (2+1), o ploše 66,65 m2, v domě č. p. 2309, 

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

č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní J.K., za nájemné ve výši 3.304 

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, za 

podmínky úhrady zbývající části dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu za 

měsíc prosinec 2016, a to do 25. 1. 2017. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (2+1), o ploše 78,45 m2, v domě č. p. 2849, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 61/3,v k. ú. Přerov, Kainarova, č. 

o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní L.N., za nájemné ve výši 3.889 

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 

3. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7 v Přerově, Kojetínská 1946/38, 

s paní B.D. 

 

 

2373/62/9/2017 Krizové bydlení - návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy 

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

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

ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů), s paní L.S., za nájemné ve výši 1 080,00 

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou od 27. 1. 2017 do 27. 4. 2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

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

Termín: 27.1.2017 

 

2374/62/10/2017 Program prevence kriminality 2017 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 Ministerstva 

vnitra ČR, a to na následující projekty: 

 

1. Přerov - asistent prevence kriminality 2017 

2. Přerov - modernizace MKDS 2. etapa + rozšíření MKDS o kamerový bod s příslušenstvím 

3. Přerov - Domovník - preventista 

 

Formulář žádosti o státní účelovou dotaci je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 27.1.2017 
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2375/62/10/2017 Pilotní projekt mozaikovité seče v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pilotní projekt mozaikovité seče v plochách dle důvodové zprávy 

 

2. schvaluje pilotní projekt štěrkem mulčovaných trvalkových záhonů s tím, že plochy určí 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb realizovat pilotní projekty dle bodu č. 1 

a 2 usnesení ve spolupráci se zástupci Komise pro životní prostředí, projekty do 31.1.2018 

vyhodnotit a informovat o výsledcích RM 

 

2376/62/10/2017 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2016 - nominace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. navrhuje na Cenu Olomouckého kraje: 

 

 za výjimečný počin v oblasti hudby v roce 2016 - Dechový orchestr Haná 

 za celoživotní přínos v oblasti kultury - architekta Ladislava Palka 

 za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2016 - výstavní 

projekt Z koupelen a ložnic… aneb O čem se nemluví Muzea Komenského v Přerově 

 za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2016 - otevření 

Památníku jednoty bratrské 

 za výjimečný počin roku 2016 v oblasti hudby - hudební festival Léto na hradbách 

 

2. ukládá Kanceláři primátora zaslat schválené nominace odboru školství, sportu a kultury 

Krajského úřadu Olomouckého kraje v termínu stanoveném vyhlašovatelem. 

 

2377/62/10/2017 Dotace na obnovu interiéru farního kostela sv. Maří Magdalény           

v Přerově-Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 

dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu interiéru farního 

kostela sv. Maří Magdalény v Přerově-Předmostí s Římskokatolickou farností Přerov-

Předmostí, se sídlem Přerov-Předmostí, Tyršova 38/3, IČ 451 80 202, ve výši 50.000,00 Kč; 

 

2. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka 

primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 

1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu; 

 

3. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující 

úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

82,0 - 50,0 32,0 
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3322 830 Zachování a obnova 

kulturních památek 

200,0 + 50,0 250,0 

 

2378/62/10/2017 Dotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v 

Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, 

ve výši 200.000,00 Kč; 

 

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

k právnímu jednání ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, 

včetně jejího podpisu; 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

282,0 - 200,0 82,0 

3322 830 Zachování a obnova 

kulturních památek 

0,0 + 200,0 200,0 

 

 

2379/62/10/2017 Vnitřní předpis č……/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 17/2016 

- Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního 

úřadu Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č……, kterým se mění Vnitřní předpisu 

č. 17/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Přerov, ve 

znění důvodové zprávy a dle přílohy č. 1. 

 

 

2380/62/10/2017 Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého 

bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Přerova.   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno 

n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 

měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 

přílohy č. 1 důvodové zprávy podle jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí 

ve výši souhrnu odměny člena zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 

důvodové zprávy a odměny za výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen 

zastupitelstva více funkcí, pak se do souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné 

funkce, a to nejvyšší z nich, 

 



20 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o 

obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ode 

dne, uvedeného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové zprávy u jednotlivých funkcí. 

 

2381/62/10/2017 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova pro marketingovou 

propagaci MFF Ekotopfilm. 

 

2382/62/11/2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se 

podněty a připomínkami vznesenými na 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 16.2.2017 

 

V Přerově dne 26. 1. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Vladimír Puchalský                                             Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova                        člena Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


