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ZÁPIS 

 

z 63. schůze Rady města Přerova konané dne 16. února 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí   

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody - část 2 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Urbanistická soutěž na okolí tzv. "průpichu" p. Košutek 

5.2 Přerovská stavba roku p. Košutek 

5.3 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního 
města Přerova pro období 2014 - 2020 - doplnění návrhu Akčního 
plánu na r. 2017-2018 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč roku 2017  Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před 
zdravotním střediskem v Přerově“ – schválení zadávacích 
podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného 
osvětlení v Přerově IV-Kozlovicích - Smlouva o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací č.  VPI/MS/2017/00013 

Ing. Měřínský 

6.4 Přeložka veřejného osvětlení ul. Svépomoc - žádost o dotaci Ing. Měřínský 

6.5 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerov-oprava hradeb v 
jihozápadní části hradního příkopu - žádost o dotaci 

Ing. Měřínský 

6.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice bytových 
domů na ulici Škodova v Přerově“  

Ing. Měřínský 
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7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –   id. ¼ pozemku p.č. 386/5 v 
k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 65 v k.ú. Lověšice u 
Přerova 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemků p.č. 5318 a p.č. 5319 v 
k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova –   části pozemku p.č. 5198/17 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301/1 v k.ú.  
Henčlov 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov  - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2625/5,  
pacht  p.č. 2625/20 a p.č. 2625/21 vše  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka pozemků p.č. 6820/1, 
p.č. 6824/13, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20,  p.č. 6820/21 a p.č. 
6820/22 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

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

p. Košutek 

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

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, 
pozemku p.č. 402, částí pozemků p.č. 406, p.č. 407 a 171 vše v k.ú. 
Žeravice 

p. Košutek 

7.1.14 Záměr restaurování betonové sochy „Hudebníka“, která je umístěna 
v areálu městského hřbitova v Přerově, na pozemku p.č. 1873/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.1 Souhlas s právem provést stavbu „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“ na 
pozemcích p.č. 4977, p.č. 4963, p.č. 4964/4, p.č. 4964/5, p.č. 
7289/48, p.č. 7289/61, p.č. 4957/2 vše v k.ú. Přerov. Bezúplatný 
převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 4961/3 v k.ú.  Přerov. 

p. Košutek 
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7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú.  Dluhonice 

p. Košutek 

7.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemků  p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem a pacht nemovité věci majetku statutárního města Přerova - 
nájem pozemku  p.č.  st. 558 a pacht části pozemku p.č. 263, oba v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - 
nájem části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.5.3 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) 

p. Košutek 

7.5.4 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) 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerov p.č. 101/3 a p.č. 101/5 v k.ú. Újezdec u 
Přerova 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova  p.č. 6545 
v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích p.č. 327 a 
p.č. 313/2 oba  v k.ú. Újezdec  u Přerova  v majetku statutárního 
města Přerova, ve prospěch pozemků p.č. 322, p.č. 324, p.č. 325, 
vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č.  
528/7 a p. č. 571/2 oba v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
2883/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.6 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
6714/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.7 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
4672/1, p.č. 5114 a p.č. 5116/1, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.8 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 
5084/16 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.9 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 182 
v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 

7.12.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 18.12.2015 mezi statutárním 
městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s 
realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, 
Přerov – Předmostí“  

p. Košutek 

7.12.2 Udělení pověření vedoucímu odboru správy majetku a komunálních 
služeb MMPr 

p. Košutek 

7.12.3 Vnitřní předpis o posuzování návrhů na kácení stromů Ing. Měřínský 

7.12.4 Realizace projektů na rekonstrukci kontejnerových stanovišť p. Košutek 
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7.12.5 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, Jasínkova 
19 

p. Košutek 

7.12.6 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – kontejnerové stání 
Přerov, tř. 17. listopadu 32 

p. Košutek 

7.13.1 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech  Ing. Měřínský 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
4946/1 v k.ú. Přerov – „Energetická opatření bytového domu 
Mervartova 7, Přerov“ – revitalizace včetně zateplení objektu k 
bydlení č.p. 629, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
520/1 v k.ú. Předmostí – „Stavební úpravy RD – Předmostí, ul. 
Prostějovská č. 110/18“ – zateplení objektu k bydlení č.p. 110, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, který je součástí 
pozemku p.č.  st. 124 v k.ú. Předmostí. 

p. Košutek 

7.14.3 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemku p.č. 548/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova - „GARÁŽ 
– PARCELA ČÍSLO 565 PŘEROV IV – KOZLOVICE – SO 101 
ÚPRAVA CHODNÍKU – SJEZD.“  

p. Košutek 

7.14.4 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
2645/1 v k.ú. Přerov – „Realizace energeticky úsporných opatření – 
Nemocnice Přerov – domov sester“ –  zateplení obvodového pláště 
objektu č.p. 167, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 2645/48 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.14.5 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“  

p. Košutek 

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 551/2, p.č. 552/1, p.č. 552/9, p.č. 587/1, p.č. 4937, p.č. 4957/2, 
p.č. 4957/3, vše v k.ú. Přerov – nové uložení optického kabelu s 
propojením rozvaděčů na ul. Velké Novosady a ul. Bratrské v 
Přerově. 

p. Košutek 

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1018 v k.ú. Dluhonice – „Přerov – Dluhonice, p.č. 1506, kabelová 
přípojka NNk“. 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

8.2 Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Bc. Navrátil 

8.3 Projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě mateřské 
školy  

Bc. Navrátil 

8.4 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.5 Zpráva o třídách se sportovním zaměřením na Základní škole 
Přerov, Za mlýnem 1  

Bc. Navrátil 

8.6 Financování projektů škol před obdržením schválených dotací z 
„Šablon MŠMT ČR“  

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

Bc. Navrátil 
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9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS Bc. Navrátil 

9.3 Senior taxi Přerov primátor        
Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Změna v zastupovaní města v Asociaci měst pro cyklisty p. Košutek 

10.2 Nové složení Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání 
s komunálním odpadem 

p. Košutek 

10.3 Smlouva o zajištění reklamy Ing. Měřínský 

10.4 Smlouva o zajištění reklamy Ing. Měřínský 

10.5 Personální změna - Hlavní inventarizační komise Ing. Měřínský 

10.6 Návrh na personální změnu Ing. arch. Horký 

10.7 Návrh na personální změny primátor 

10.8 Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet". primátor 

10.9 Použití znaku města Přerova primátor 

10.10 Smlouva o výpůjčce živého zvířete primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský   

 

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, 

Bc. Tomáš Navrátil, Rudolf Neuls, Mgr. Helena Netopilová, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána. 

 

 

 

 

C.  Omluveni:      

    

 

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Zdeněk Daněk   - Kancelář primátora 

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

    

 

 

 

E.  Hosté:  

    

  

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 63. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 16. února 2017 

v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady 

města.  

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 

 

Hlasování o programu:  11 pro jednomyslně. 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze Rady města Přerova byl navržen Ing. arch. Jan Horký. Ten 

souhlasil s návrhem. 

Hlasování o ověřovateli:  11 pro jednomyslně. 

 

2383/63/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 63. schůze Rady města 

Přerova konané dne 16. února 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 63. schůze Rady města Přerova konané dne 16. února 2017, 

 

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

 

 

3.KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

NEJSOU PŘEDLOHY. 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2384/63/4/2017 Rozpočtové opatření - převody - část 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2385/63/4/2017 Rozpočtové opatření č. 3 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

(ad 2). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2386/63/5/2017 Urbanistická soutěž na okolí tzv. "průpichu" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje vypracovat do června 2017 ve spolupráci      

s Českou komorou architektů zadání, soutěžní podmínky a podklady pro vyhlášení otevřené 

anonymní urbanistické soutěže za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv. 

„průpichu,“ jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, 

Tovární   Kramářova, Husova a Kojetínská a za podmínky finančního krytí soutěž vyhlásit. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na změnu usnesení, kdy místo ulice Tovární 

bude uvedena ulice Kramářova. 

 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Navrhl úpravu usnesení: místo ulice Tovární uvést ulici Kramářovu. 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský: 

 Navrhl předložené usnesení doplnit o bod 2. usnesení: Rada města Přerova podává návrh 

Zastupitelstvu města Přerova na změnu usnesení, kdy místo ulice Tovární bude uvedena ulice 

Kramářova. 

 

 

Hlasování o upraveném a doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně. 
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2387/63/5/2017 Přerovská stavba roku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání jmenuje členy soutěžní poroty dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2388/63/5/2017 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2014 - 2020 - doplnění návrhu Akčního plánu na r. 

2017-2018 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na doplnění 

Akčního plánu na r. 2017-2018 o akci "Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově". 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

2389/63/6/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč roku 2017  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

přehled přecházejících investičních akcí z roku 2016 do roku 2017, přehled schválených investičních 

akcí pro realizaci v roce 2017 a přehled investičních akcí v přípravě dosud bez schválených finančních 

prostředků na realizaci v roce 2017 dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2390/63/6/2017 Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před 

zdravotním střediskem v Přerově“ – schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

– stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Kopaniny – stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově“, v souladu        

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

16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. SISKO spol s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558 

2. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 02 Praha 60838744 

3. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 45274924 

4. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., Albertova 229/21, 

Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

25869523 

5. BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 

02189330 

 

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. Vladimír Holan Zástupce zadavatele 

2. Ing. Linda Smítalová projektant Ing. Eva Jelínková projektant 

3. Ing. Ondřej Svák Zástupce VPRID Ing. Petr Hermély 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. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2391/63/6/2017 II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného 

osvětlení v Přerově IV-Kozlovicích - Smlouva o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č.  VPI/MS/2017/00013 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací                  

č. VPI/MS/2017/00013 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063 jako vlastníkem sítě elektronických 

komunikací a statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 11  Přerov 

jako stavebníkem ve znění dle přílohy. 

 

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic uzavřením smlouvy se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 

04084063 za nabídkovou cenu 220.121,00 Kč 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2392/63/6/2017 Přeložka veřejného osvětlení ul. Svépomoc - žádost o dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci na projekt "Přeložka 

veřejného osvětlení ul. Svépomoc, Přerov" v rámci výzvy vyhlášené Ministerstvem průmyslu 

a obchodu z Programu EFEKT, dle důvodové zprávy, 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2393/63/6/2017 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - oprava hradeb v 

jihozápadní části hradního příkopu - žádost o dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci na projekt "Revitalizace 

hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu" v 
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rámci vyhlášeného Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón v roce 2017 z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, dle důvodové zprávy, 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2394/63/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice bytových domů 

na ulici Škodova v Přerově“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ 

dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

2395/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova –   id. ¼ pozemku p.č. 386/5 v k.ú. Lověšice 

u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná půda o celkové výměře 2559 m2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova 
 

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

úplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 

386/5 orná půda o celkové výměře 2559 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k id. ¼ pozemku 

p.č. 386/5 orná  půda v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2396/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 65 v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova – pacht pozemku p.č. 

65 ost. plocha  o výměře 1108 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2397/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části  pozemků p.č. 5318 a p.č. 5319 v 

k.ú. Přerov  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

jako nájemcem, kterou bude ke dni  28.2.2017 ukončen nájemní vztah k části pozemků p.č. 

5318 zahrada a p.č. 5319 zahrada o celkové výměře 241 m2, založený nájemní smlouvou 

uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 15.2.1999. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemků p.č. 5318 zahrada              

o výměře 119 m2 a p.č. 5319 zahrada  o výměře 122 m2 , tj. celkem 241 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2398/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5198/17 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité 

věci v majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 5198/17 ost. plocha  o výměře cca     

98 m2 v k.ú.  Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 



14 

 

 

2399/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 301/1 v k.ú.  

Henčlov 

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

 

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

pozemku p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení          

na převod pozemku za podmínek dle důvodové zprávy. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 

dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovské listy a na 

internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický 

poplatek ve výši 2.420,-Kč (cena včetně DPH 21 %). 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Dal protinávrh: účastnický poplatek stanovit jako nulový - vyškrtnout tedy poslední větu 

usnesení. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 

Pro:  10. 

Proti:  Ing. Měřínský. 

 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2400/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2625/5, pacht p.č. 

2625/20 a p.č. 2625/21 vše  v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a  E.R., jako nájemcem. Nájemní vztah založený na základě smlouvy       

o nájmu ze dne 15.2.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001, dodatku č. 2 ze dne 

15.12.2003 a dodatku č. 3. ze dne 21.5.2008  na nájem části pozemku p.č. 2625/1 v k.ú. Přerov 

bude ukončen ke dni 1.4.2017. 

 

2. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a  J.S., jako nájemcem. Nájemní vztah založený na základě smlouvy        

o nájmu ze dne 8.1.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.5.2008 na nájem části pozemku p.č. 

2625/1 v k.ú. Přerov  bude ukončen ke dni 1.4.2017. 

 

3. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a Ing. Z.L., jako nájemcem. Nájemní vztah založený na základě smlouvy 
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o nájmu ze dne 22.2.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2.  ze dne 

15.12. 2003 na nájem části pozemku p.č. 2625/1 v k.ú. Přerov bude ukončen ke dni1.4.2017. 

 

4 schvaluje záměr statutárního města Přerov –  nájem pozemku p.č. 2625/5 zastavěná plocha       

a nádvoří o výměře 12 m2, pacht pozemku p.č.2625/20 zahrada o výměře  489 m2 a pozemku 

p.č. 2625/21 zahrada o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2401/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka pozemků p.č. 6820/1, 

p.č. 6824/13, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20,  p.č. 6820/21 a p.č. 6820/22 vše   

v k.ú. Přerov 

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

 

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

820/1 orná půda o výměře 1887 m2, p.č. 6824/13 orná půda o výměře 926 m2, p.č. 6820/19 orná půda 

o výměře 18015 m2,  p.č. 6820/20 orná půda o výměře 1364 m2, p.č. 6820/21 orná půda o výměře 

1665 m2 a p.č. 6820/22 orná půda o výměře 3282 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2402/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího podnikání 

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

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

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I. 

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

smlouvě ze dne 21.3.2014, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem 

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

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

stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o celkové výměře 129,06 m2 a to z doby určité do 

31.3.2017 na dobu určitou do 31.3.2020. 

 

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

jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o celkové výměře 129,06 m2  a vyhlášení výběrového 

řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení 
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bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 

Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

 

VARIANTA  II.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne 

21.3.2014, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností VELUTOX s.r.o., se sídlem Přerov X-Popovice, Hanácká 70/28, IČ 

02479575, jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné         

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46)    

o celkové výměře 129,06 m2 a to z doby určité do 31.3.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou      

3 měsíce a výši nájemného stanovit dle vnitřního předpisu č. 7/09. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek: 

 Doporučil variantu II. usnesení: 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2403/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - 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) 

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA  I.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne  

29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 

26862999, jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 

41,79 m2, a to na dobu určitou do 31.8.2017, a  to z doby určité do 31.3.2017 na dobu neurčitou s 

výpovědní lhůtou 3 měsíce a výši nájemného stanovit dle vnitřního předpisu č. 7/09. 

 

 

VARIANTA  II.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne  

29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 

26862999, jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 

41,79 m2 a to z doby určité do 31.3.2017 na dobu určitou, dle návrhu RM. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení: 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 
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Ing. arch. Horký: 

 Navrhl úpravu usnesení:  varianta I. upravená - uzavřít nájem na dobu určitou do 31.8.2017 

bez udání výpovědní lhůty. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl revokaci usnesení. 

 

Hlasování o revokaci usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o navržené úpravě (Ing. arch. Horký): 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2404/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 

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

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

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

(Klivarova 4) 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I.: 

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

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

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

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

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

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

31.3.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výši nájemného stanovit dle 

vnitřního předpisu č. 7/09, 

 

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

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

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

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

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

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

31.3.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výši nájemného stanovit dle 

vnitřního předpisu č. 7/09. 

 

 

VARIANTA  II.: 

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

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

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

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

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

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

určité do 31.3.2017 na dobu určitou dle návrhy RM  na dobu určitou do 31.8.2017. 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě 

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

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

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

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

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

určité do 31.3.2017 na dobu určitou dle návrhy RM   na dobu určitou do 31.8.2017. 

 

3. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi ve spolupráci s Odborem správy majetku          

a komunálních služeb předložit nejpozději do 31.5.2017 vnitřní předpis, který bude 

reagovat na cenu nájmu podle účelu užívání. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

 

 

Diskuse: 

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek: 

 Doporučil variantu II. usnesení: 

 

Ing. Kohout: 

 Navrhl uzavřít nájem na dobu určitou do 31.8.2017. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl bod 3. usnesení: ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi ve spolupráci              

s Odborem správy majetku a komunálních služeb předložit nejpozději do 31.5.2017 vnitřní 

předpis, který bude reagovat na cenu nájmu podle účelu užívání. 

 

 

Hlasování o upravené variantě II. usnesení (nájem na dobu určitou a doplnění o bod 3. usnesení:      

11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2405/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova -  prostoru sloužícího podnikání 

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

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

2) 

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA  I.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne  

8.2.2012, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 2883/2, IČ 

28624882, jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, 

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

o celkové výměře 203,47 m2 a to z doby určité do 31.3.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 

měsíce a výši nájemného stanovit dle vnitřního předpisu č. 7/09. 
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VARIANTA  II.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne  

8.2.2012, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město,    U Bečvy 2883/2, IČ 

28624882, jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, 

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

o celkové výměře 203,47 m2, a to z doby určité do 31.3.2017 na dobu určitou, dle návrhu RM  na 

dobu určitou do 31.8.2017. 

 

 

VARIANTA III.: 

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

ze dne  8.2.2012, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

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

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

vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) o celkové výměře 203,47 m2 a to z doby určité do 31.3.2017 

na dobu určitou do 30.6.2017, 

 

 

2. ukládá odboru správy majetku nechat vyhotovit znalecký posudek na stanovení obvyklého 

nájemného prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné 

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

celkové výměře 203,47 m2, ve kterém budou zohledněny započitatelné podlahové plochy 

půdního prostoru a bude přihlédnuto k hygienickým požadavkům na prostory pracoviště a to v 

souladu s Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek: 

 Doporučil variantu II. usnesení s úpravou – nájem na dobu určitou do 31.8.2017. 

 

Hlasování o upravené variantě II. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2406/63/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, 

pozemku p.č. 402, částí pozemků p.č. 406, p.č. 407 a 171 vše v k.ú. 

Žeravice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 401 trvalý travní porost o výměře cca 80 m2, pozemku p.č. 402 ostatní plocha o výměře 

2270 m2, části pozemku p.č. 406 ostatní plocha o výměře cca 327 m2, části pozemku p.č. 407 ostatní 

plocha o výměře cca 5 m2 a části pozemku p.č. 171 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 vše v k.ú. 

Žeravice. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2407/63/7/2017 Záměr restaurování betonové sochy „Hudebníka“, která je umístěna v 

areálu městského hřbitova v Přerově, na pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. 

Přerov 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje záměr restaurování betonové sochy „Hudebníka“, která je umístěna v areálu 

městského hřbitova v Přerově, na pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. Přerov včetně finanční 

spoluúčasti statutárního města Přerova do výše 17.860,- Kč včetně DPH, 

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb projednáním realizace restaurátorských 

prací sochy „Hudebníka“, vyhotovením a podpisem smlouvy na realizaci restaurátorských 

prací, 

 

3. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb projednáním možnosti nabytí 

vlastnického vztahu statutárního města Přerova k soše „Hudebníka“. 

 

 

VARIANTA II.: 

neschvaluje záměr restaurování betonové sochy „Hudebníka“, která je umístěna v areálu městského 

hřbitova v Přerově, na pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. Přerov včetně finanční spoluúčasti statutárního 

města Přerova do částky 17.860,- Kč včetně DPH. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení.  

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2408/63/7/2017 Souhlas s právem provést stavbu „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“ na 

pozemcích p.č. 4977, p.č. 4963, p.č. 4964/4, p.č. 4964/5, p.č. 7289/48, 

p.č. 7289/61, p.č. 4957/2 vše v k.ú. Přerov. Bezúplatný převod nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 

4961/3 v k.ú.  Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“, jejímž 

předmětem je rekonstrukce vozovky silnice II/436 a rozšíření chodníku na ul. Kojetínské,      

na pozemcích p.č. 4977, p.č. 4963, p.č. 4964/4, p.č. 4964/5, p.č. 7289/48, p.č. 7289/61, p.č. 

4957/2 vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků                  

a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 772 11 Olomouc zastoupeným Správou 

silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací jako stavebníkem dle přílohy č. 1. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci - 

části pozemku p.č.  4961/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 37 m2 v k.ú. 

Přerov, z majetku Olomouckého kraje se sídlem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 

60609460 do majetku statutárního města Přerova. Na bezúplatný převod bude uzavřena 

smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 40a, 

779 11 Olomouc, IČ 60609460 jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov jako 

budoucím obdarovaným dle přílohy č. 2. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku 

ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba zkolaudována. Náklady spojené     

s vyhotovením smlouvy a převodem hradí Statutární město Přerov jako obdarovaný. 

 

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

1. návrhu na usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2409/63/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov  pozemku p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú.  Dluhonice 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 z vlastnictví P.G.,  za dohodnutou kupní cenu 211 400,- Kč t.j. 

350,- Kč/m2, ve znění přílohy, za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

 

VARIANTA  II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 z vlastnictví P.G., za  kupní cenu 175 160,- Kč,  t.j. 290,- Kč/m2, 

ve znění přílohy, za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora pan Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení.  

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 
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Přestávka 14:15 – 14:25 hodin. 

 

 

 

2410/63/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků  p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 465/6 ostatní  plocha, ostatní komunikace             

o výměře 109 m2,  p.č. 649/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 145 m2 a  p.č. 667/2 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 829 m2 v k.ú. Kozlovice u  Přerova, z vlastnictví S.M., za dohodnutou 

kupní cenu ve výši  86 640,- Kč, (t.j. 80,- Kč/m2. 
 

 

Hlasování: 

Pro:  p. Neuls, Ing. Kohout, Ing. Měřínský. 

Proti:  Mgr. Puchalský, p. Košutek, Mgr. Netopilová. 

Zdrželi se: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Pospíšilík, Ing. arch. Horký. 

 

 

 

 

2411/63/7/2017 Nájem a pacht nemovité věci majetku statutárního města Přerova - 

nájem pozemku  p.č.  st. 558 a pacht části pozemku p.č. 263, oba v k.ú. 

Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření pachtovní a nájemní smlouvy , jejímž předmětem je část pozemku p.č. 263 

ovocný sad o výměře 314 m2 a pozemek p.č. st. 558 zast. plocha a nádvoří o výměře 13 m2, 

oba v kú. Předmostí,  mezi statutárním městem Přerov jako propachtovatelem                           

a pronajímatelem  a  L.R.  jako pachtýřem a nájemcem, ve znění dle přílohy č.1. 

 Nájem a pacht bude uzavřen  na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 12 měsíců, vždy k 1.10. 

běžného roku tak, aby skončil koncem pachtovního roku, tj. k 30.9. roku následujícího. Výše 

úhrady za pacht ovocného sadu  bude činit 1,- Kč/m2/rok, tj. 314,- Kč/rok  a výše úhrady za 

nájem p.č. st. 558 pod stavbou zahradní chatky bude činit  7,- Kč/m2/rok, tj. 91,- Kč/rok. 

Celkem bude úhrada činit 405,- Kč/rok.  

Účelem pachtu a nájmu bude využití pozemků k zahrádkářským účelům. 

 

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

1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2412/63/7/2017 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - nájem 

části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 12.7.2016 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako propachtovatelem a Ing. Z.P., jako pachtýřem, na část 

pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 500 m2 v k.ú. Předmostí, ve znění dle přílohy. 

 Dodatek č. 1: 

- upravuje pachtovní smlouvu tak, že původní výměra 500 m2 se změní na novou výměru 491 

m2. Výše úhrady pachtovného se změní na novou výši pachtovného 491,- Kč/rok, tj. 1,- 

Kč/m2/rok.   

- rozšiřuje předmět pachtu o nájem části pozemku p.č. 263 ovocný sad o výměře 9 m2 v k.ú. 

Předmostí (pod stavbou zahradní chatky).  Výše úhrady za nájem  části pozemku pod chatkou 

bude činit  63,- Kč/rok, tj. 7,- Kč/m2/rok.  

- jeho součástí je založení práva stavebníka provést stavbu "Montovaná zahradní chatka na 

nářadí" na části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2413/63/7/2017 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) 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 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) o výměře 29 m2  mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a paní Lucií Cagašovou, místem podnikání  Přerov I-Město, Pod hvězdárnou 

5, IČ 05785375, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Výše nájemného bude činit 6.940,- 

Kč/rok (bez DPH), tj. 250,- Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 200,- Kč/m2/rok u vedlejší 

místnosti (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Nájem bude uzavřen  na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce  na dobu určitou do 31.8.2017. Účelem nájmu bude využití prostoru pro 
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provozování kadeřnictví a holičství. Náklady na služby spojené s užíváním prostoru budou 

hrazeny samostatně. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

 dal protinávrh: nájem uzavřít na dobu určitou do 31.8.2017, bez výpovědní lhůty. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Pospíšilíka: 

Pro:   10. 

Zdržel se:  Ing. Měřínský. 

 

 

 

 

2414/63/7/2017 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) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

27.7.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.4.2015, na prostor sloužící 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 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, ke dni 28.2.2017, ve znění dle přílohy. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem 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 a vyhlášení výběrového řízení na 

nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v upravené 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. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Dal protinávrh: v podmínkách výběrového řízení neuvádět požadovanou cenu a vypustit 

účastnický poplatek. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 11 pro jednomyslně. 
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2415/63/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 

statutárního města Přerov p.č. 101/3 a p.č. 101/5 v k.ú. Újezdec u 

Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 

z věcného břemene zřídit a provozovat přípojku kanalizace a s tím spojeného omezení 

spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovité věci za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění přípojky kanalizace - k tíži pozemků  p.č. 101/3 a p.č. 

101/5 v k.ú. Újezdec u Přerova, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, 

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

sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

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

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

právního jednání. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2416/63/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova  p.č. 6545 v k.ú. 

Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti odpovídající v právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení  NN 0,4 typu AYKY 4x70 mm2           

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  kabelového vedení  

k tíži pozemku p.č. 6545  v k.ú. Přerov,  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

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

neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena na 

základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou 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 ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV –

Podmokly, Teplická 874/8 IČ: 24729035,  jako oprávněným z věcného břemene  služebnosti ve znění 

dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 6 měsíců ode dne dokončení 

předmětné stavby, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti předloží povinnému z 

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

bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na uvedeném pozemku. V případě, že budoucí  

oprávněný nedoručí budoucímu povinnému ze služebnosti  doklady  stanovené právními předpisy, 

uhradí budoucí oprávněný  budoucímu povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

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

břemene -  služebnosti (navýšena o příslušnou DPH), zadá statutární město Přerov. Oprávněný z 

věcného břemene - služebnosti  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 

znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti do 

katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Přerov, parc.č. 6867, SŽDC-NNk EP- 

12-8003429" (přeložku zemního kabelového vedení na pozemku 6545, ostatní plocha ostatní 

komunikace v k.ú. Přerov v délce cca 37 m) mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 

pozemku  a společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8 jako stavebníkem,  ve  znění dle přílohy. 

 

3. 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. 

 

 

Diskuse: 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 navrhl doplnění bodu 3. usnesení – pověřit náměstka Košutka k jednání o uzavření právního 

jednání dle bodu 1. návrhu usnesení  a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně. 
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2417/63/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích p.č. 327 a p.č. 

313/2 oba  v k.ú. Újezdec  u Přerova  v majetku statutárního města 

Přerova, ve prospěch pozemků p.č. 322, p.č. 324, p.č. 325, vše v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                

z věcného břemene zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační přípojku a s tím spojeného 

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

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění vodovodní a kanalizační přípojky k tíži pozemků 

p.č. 327 a p.č. 313/2, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, a to ve prospěch Ing. T.  a  Ing. L.Ch., jako 

vlastníků pozemků p.č. 322, p.č. 324 a p.č. 325, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, 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 Ing. T.  a Ing. L.Ch., jako budoucím oprávněným z 

věcného břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č. 1.  

 

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 vodovodní a 

kanalizační přípojky. 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. Práva a povinnosti tvořící obsah věcného břemen - 

služebnosti budou spojena s vlastnictvím pozemků p.č. 327 a p.č. 313/2, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, 

na straně jedné, a pozemků p.č. 322, p.č. 324 a p.č. 325, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, na straně druhé, 

a v případě jejich převodu přejdou na nabyvatele těchto pozemků. 

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby vodovodní a kanalizační přípojky, 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 vodovodní a kanalizační 

přípojky a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 

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

vodovodní a kanalizační přípojky, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný z věcného břemene - 

služebnosti opatří tyto listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. 

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

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 31.3.2017 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2418/63/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č.  528/7 a p. 

č. 571/2 oba v k.ú. Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                

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

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

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, 

včetně případné rekonstrukce  a odstranění  podzemního  kabelového vedení NN k tíži 

pozemků p.č. 528/7 a p.č. 571/2 oba v k.ú. Předmostí, a to ve prospěch 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, 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 podzemního 

kabelového vedení NN. 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.  

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního kabelového vedení NN, 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 podzemního 

kabelového vedení NN a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 

zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích, 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 podzemního 
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kabelového vedení NN, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný     z věcného břemene - služebnosti 

opatří tyto listiny na náklady budoucího oprávněného  z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný 

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

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene 

do katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  podzemního kabelového vedení NN, 

název stavby „Přerov – Předmostí, Ševčíková NNk, č. stavby IV-12-8012831“, na pozemcích 

p.č. 528/7 a p.č. 571/2 oba v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

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

24729035, ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

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

1. a 2.  návrhu  usnesení, a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2419/63/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 2883/1 v k.ú. 

Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 

z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení elektronických komunikací a s tím 

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

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

provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění chrániček a přípojky kabelového 

vedení k tíži pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch České telekomunikační 

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

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

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 investorem a Českou telekomunikační infrastrukturou 

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

břemene - služebnosti, ve znění dle přílohy.  
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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." 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přeložku sítě elektronických komunikací, 

název stavby „VPIC Přerov, reg. sídl. Budovatelů, I. etapa“, na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. 

Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a investorem a Českou 

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

04084063, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy. Smlouva je podkladem pro správní řízení     

a slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2420/63/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 6714/1 v k.ú. 

Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                

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

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

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, 

včetně případné rekonstrukce  a odstranění  podzemního  kabelové vedení VN k tíži pozemku 

p.č. 6714/1v k.ú.  Přerov,  a to ve prospěch 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.   

 



31 

 

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 podzemního 

kabelového vedení VN. Vyhotovení znaleckého posudku zadá statutární město Přerov. 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.  

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního kabelového vedení VN,  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 podzemního 

kabelového vedení VN 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 podzemního 

kabelového vedení VN, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný     z věcného břemene - služebnosti 

opatří tyto listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný 

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

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene 

do katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  podzemního kabelového vedení VN, 

název stavby „Přerov, Na Hrázi SONOT, a.s.- přeložka VNk, č. stavby EP-12-8003230“, na 

pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

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

24729035, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

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

1. a  2.  návrhu  usnesení, a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2421/63/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 4672/1, p.č. 

5114 a p.č. 5116/1, vše v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene 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 zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 

provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce  a odstranění  podzemního  komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemků p.č. 4672/1, p.č. 5114 a p.č. 5116/1 vše v k.ú.  

Přerov, a to ve prospěch 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 tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

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

povinným z věcného břemene - služebnosti a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem 

Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti ve 

znění dle přílohy č. 1.   

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úhradu 

stanovenou na základě znaleckého posudku. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 

jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá 

statutární město Přerov. 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.  

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě, 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 podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a geometrický plán potvrzený 

příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše 

uvedeném pozemku včetně ochranného pásma, 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 podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný  z věcného břemene - služebnosti opatří tyto 

listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí 

náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za 

zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 

nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu podzemního  optického kabelového 

vedení na pozemcích p.č. 4672/1, p.č. 5114 a p.č. 5116/1 vše v k.ú. Přerov, mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se 

sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

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. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2422/63/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 5084/16 v 

k.ú. Přerov 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene 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, údržby, včetně případné rekonstrukce  a odstranění  podzemního  komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemku p.č. 5084/16 v k.ú.  Přerov, a to ve prospěch  

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 tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

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

povinným z věcného břemene - služebnosti a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem 

Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti ve 

znění dle přílohy č. 1.   

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úhradu 

stanovenou na základě znaleckého posudku. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 

jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá 

statutární město Přerov. 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.  

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě,  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 podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a geometrický plán potvrzený 

příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše 

uvedeném pozemku včetně ochranného pásma, 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 podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný  z věcného břemene - služebnosti opatří tyto 

listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí 

náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za 

zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 

nemovitostí. 
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2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „SEK CETIN, Přerov, ul. Tržní; CG5M-

PRRV-PRYTP-OK“ na pozemku p.č. 5084/16 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, 

jako vlastníkem pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 

130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

3. 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. 

 

 

 

Diskuse: 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 navrhl doplnění bodu 3. usnesení – pověřit náměstka Košutka k jednání o uzavření právního 

jednání dle bodu 1. návrhu usnesení  a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2423/63/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 182 v k.ú. 

Popovice u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, 

včetně případné rekonstrukce  a odstranění  podzemního  kabelové vedení NN k tíži pozemku 

p.č. 182 v k.ú. Popovice u Přerova,   a to ve prospěch 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, 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 podzemního 

kabelového vedení NN. Vyhotovení znaleckého posudku zadá statutární město Přerov. V případě, že 

bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného 
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břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu 

DPH.  

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního kabelového vedení NN,  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 podzemního 

kabelového vedení NN 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 podzemního 

kabelového vedení NN, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný  z věcného břemene - služebnosti opatří 

tyto listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí 

náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za 

zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 

nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  podzemního kabelového vedení NN, 

název stavby „Přerov – Vinary, J.,  p.č. 46/2, č. stavby IV-12-8012995“, na pozemku p.č. 182 

v k.ú. Popovice u Přerova, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a ČEZ 

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

stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

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

1. a 2.  návrhu  usnesení, a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2424/63/7/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 18.12.2015 mezi statutárním 

městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s 

realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov 

– Předmostí“  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterou dne 18.12.2015 

uzavřely ve smyslu ust. § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, statutární město Přerov jako vlastník pozemků a Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jako stavebník v souvislosti s realizací veřejně 

prospěšné stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“, ve znění dle 

přílohy č. 1. 
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2425/63/7/2017 Udělení pověření vedoucímu odboru správy majetku a komunálních 

služeb MMPr 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje jménem statutárního města Přerova jako zmocnitele 

udělení pověření vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslavu Dohnalovi 

jako zmocněnci ve znění dle přílohy č. 1, aby za zmocnitele činil rozhodnutí ve smyslu ust. § 441         

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o udělení a odvolání 

zmocnění třetím osobám, jejichž předmětem podnikání je projekční a inženýrská činnost, 

opravňujícím třetí osoby k zastupování zmocnitele při provádění prací spočívajících ve zpracování 

projektových dokumentací včetně inženýrských činností. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.2.2017 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2426/63/7/2017 Vnitřní předpis o posuzování návrhů na kácení stromů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č..../2017 o posuzování návrhů na kácení 

stromů, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2427/63/7/2017 Realizace projektů na rekonstrukci kontejnerových stanovišť 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb k přípravě    

a realizaci stavebních akcí na rekonstrukce a výstavbu kontejnerových stání v lokalitách tř. 17. 

listopadu 14, 20 a 32, Kozlovská 47, Kozlovská 1-5, Jasínkova 13, Jasínkova 19, Želatovská 13, 

Nádražní 8, Jateční a nám. Fr. Rasche. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2428/63/7/2017 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, Jasínkova 19 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie ke stavbě kontejnerového stání Přerov, Jasínkova 19 mezi ČEZ Distribuce, 

a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly jako provozovatelem 

distribuční soustavy a statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov jako 

žadatelem, ve znění přílohy. 

 

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

návrhu na usnesení včetně podpisu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 17.2.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2429/63/7/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, tř. 

17. listopadu 32 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie na stavbu kontejnerového stání Přerov, tř. 17. listopadu 

32 mezi ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 

jako provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Přerov, IČ 00301825, 

Bratrská 709/34, Přerov jako žadatelem, ve znění přílohy. 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.2.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2430/63/7/2017 Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech  

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA  I.: 

schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov,   

u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým 

statistickým úřadem za rok 2016, tedy o 0,7 %, a to s účinností od 1. května 2017. 

 

 

VARIANTA  II.: 

neschvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov, 

u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým 

statistickým úřadem za rok 2016, tedy o 0,7 %, a to s účinností od 1. května 2017. 

 

 

VARIANTA  III.: 

schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov,     

u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, vyjma bytů, které se nachází v domech                

s pečovatelskou službou, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2016, 

tedy o 0,7 %, a to s účinností od 1. května 2017. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

 

2431/63/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

4946/1 v k.ú. Přerov – „Energetická opatření bytového domu 

Mervartova 7, Přerov“ – revitalizace včetně zateplení objektu k 
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bydlení č.p. 629, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je 

součástí pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 4946/1 o výměře 2.274 

m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 

00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 629, Mervartova 7 v Přerově, IČ: 

28655885, se sídlem Mervartova 629/7 , Přerov I – Město, 750 02 Přerov, zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou S 10504, 

jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o stavbu – revitalizace včetně zateplení izolantem tl. 120 mm, objektu k bydlení č.p. 629, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov 

(Mervartova 7 v Přerově). 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2432/63/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

520/1 v k.ú. Předmostí – „Stavební úpravy RD – Předmostí, ul. 

Prostějovská č. 110/18“ – zateplení objektu k bydlení č.p. 110, 

příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, který je součástí 

pozemku p.č.  st. 124 v k.ú. Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 520/1 o výměře 1.061 

m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 

00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11 Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a panem K.M.  a  paní H.M., jako stavebníky, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Jedná se o stavební úpravy RD včetně zateplení izolantem tl. 120 mm, objektu k bydlení č.p. 110, 

příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 124 v k.ú. Předmostí 

(Prostějovská 18 v Přerově - Předmostí). 

 

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

bodů 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2433/63/7/2017 Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  

na pozemku p.č. 548/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova - „GARÁŽ – 

PARCELA ČÍSLO 565 PŘEROV IV – KOZLOVICE – SO 101 

ÚPRAVA CHODNÍKU – SJEZD.“  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 548/1 o výměře 3242 m2 

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

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

a pí   I.R., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

Jedná se o stavbu sjezdu k novostavbě garáže na pozemku p.č.565 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na ul. 

Grymovská v Přerově IV – Kozlovicích. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 16.5.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2434/63/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

2645/1 v k.ú. Přerov – „Realizace energeticky úsporných opatření – 

Nemocnice Přerov – domov sester“ –  zateplení obvodového pláště 

objektu č.p. 167, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je 

součástí pozemku p.č. 2645/48 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 2645/1 o výměře 48.370 

m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 

00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 

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

    

Jedná se o stavbu – zateplení obvodového pláště budovy izolantem tl. 160 mm, bytového domu č.p. 

167, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2645/48 v k.ú. Přerov 

(Dvořákova 73 v Přerově). 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2435/63/7/2017 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“  

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. ruší své usnesení č. 2320/61/7/2017, bod 1. a bod 2. přijaté na 61. schůzi konané dne 

11.1.2017, kterým odsouhlasila 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. 

 

2. neschvaluje 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 parkovacím místům na pozemku p.č. 5745/31 v k.ú. Přerov, na  ul. 

Jižní v Přerově. 

 

 

VARIANTA  II.: 

trvá na svém  usnesení č. 2320/61/7/2017, bod 1. a bod 2. přijaté na 61. schůzi konané dne 11.1.2017, 

kterým odsouhlasila 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. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2436/63/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

551/2, p.č. 552/1, p.č. 552/9, p.č. 587/1, p.č. 4937, p.č. 4957/2, p.č. 

4957/3, vše v k.ú. Přerov – nové uložení optického kabelu s propojením 

rozvaděčů na ul. Velké Novosady a ul. Bratrské v Přerově 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích  p.č. 551/2 o výměře 1.417 

m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), p.č. 552/1 o výměře 5.471 m2 (ostatní plocha, zeleň), 

p.č. 552/9 o výměře 245 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 587/1 o výměře 1.495 

m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 4937 o výměře 1.929 m2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace), p.č. 4957/2 o výměře 6.383 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 

4957/3 o výměře 3.635 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše v k.ú. Přerov, mezi 

statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 

Přerov, jako vlastníkem pozemku a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 

04084063, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zastoupená na 

základě plné moci ze dne 1.6.2015 spol. Vegacom a.s., IČ: 25788680, se sídlem Praha 4 – 

Lhotka, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o stavbu – nové uložení optického kabelu v plastové chráničce HDPE v ručně provedeném 

výkopu s řízeným protlakem pod komunikacemi, kdy dojde k propojení rozvaděčů na ul. Velké 

Novosady a ul. Bratrské v Přerově – RVDSL1707_M_M_PRRR3-PRRV1HR-OK. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2437/63/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

1018 v k.ú. Dluhonice – „Přerov – Dluhonice, p.č. 1506, kabelová 

přípojka NNk“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1018 o výměře 3.768 m2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Dluhonice, ul. K Nadjezdu, mezi statutárním 

městem Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupená na základě plné moci ze dne 30.1.2017 

společností Elpremont elektromontáže s.r.o., IČ: 26871891, se sídlem: ČSA 961, 783 53 Velká 

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

    

Jedná se o stavbu – nové uložení zemního vedení elektrické energie kabelem AYKY 4 x 25 mm2 na 

pozemku p.č. 1018 v k.ú. Dluhonice, ul. K Nadjezdu, kterým bude propojeno stávající venkovní 

vedení NN AES v majetku ČEZ Distribuce a.s. a nově zřizované odběrné místu na pozemku p.č. 1506 

v k.ú. Dluhonice, stavba „Přerov – Dluhonice, p.č. 1506, kabelová přípojka NNk“, číslo stavby IP-12-

8019337. 
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2. pověřuje náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

 

2438/63/8/2017 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – realizace projektu z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Mateřské škole Přerov, Kouřílkova 2, realizaci projektu s názvem „Rozvíjíme 

dovednosti učitelek, probouzíme tvořivost a poznání“ z Operačního programu Výzkum, vývoj 

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

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

republiky, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 28.2.2017 

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

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

usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2439/63/8/2017 Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 – realizace projektu z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, realizaci projektu s názvem „Zvyšování 

kvality vzdělávání v MŠ“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 

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

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 28.2.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k elektronickému podpisu potvrzení obce 

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

usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2440/63/8/2017 Projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě mateřské školy  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě Mateřské 

školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, zřízené statutárním městem Přerovem. 

Třídu mateřské školy na odloučeném pracovišti v Přerově - Lověšicích lze do konce školního roku 

2016/2017 naplnit do počtu 25 dětí. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 28.2.2017 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2441/63/8/2017 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, 

dle přílohy důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 28.2.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2442/63/8/2017 Zpráva o třídách se sportovním zaměřením na Základní škole Přerov, 

Za mlýnem 1  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci obnovy tříd se 

sportovním zaměřením na Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, včetně jejich financování z 

provozního příspěvku zřizovatele. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2443/63/8/2017 Financování projektů škol před obdržením schválených dotací               

z „Šablon MŠMT ČR“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití části provozního příspěvku základních a 

mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem na vykrytí období do zaslání zálohových 

plateb z již schválených projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy 

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

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a za dodržení podmínek uvedených v 

důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 20.2.2017 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2444/63/9/2017 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 

odst. 6 zákona  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 6 osob včetně osob s nimi 

společně posuzovaných uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 

Vydaný souhlas platí do 28. 2. 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: 20.2.2017 
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Hlasování: 

Pro:   9. 

Proti:   Ing. Měřínský. 

Zdržel se:  p. Pospíšilík. 

 

 

 

 

2445/63/9/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

m2,  v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném    k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.N., za nájemné ve výši 893 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 09. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 52,97 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném     k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s manželi M.  a  P.Ch., za nájemné ve výši 1.879 

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

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 09. 2017 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 29,56 

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. 3), s panem J.Š., za nájemné ve výši 1.049 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 09. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.4.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2446/63/9/2017 Senior taxi Přerov 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský náměstek primátora 

Bc. Tomáš Navrátil. 

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

 

1. bere na vědomí, že s vybraným uchazečem v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby „Zajištění služby Senior taxi v Přerově“ nebyla uzavřena smlouva    

o zajištění této služby. 

 

2.   

VARIANTA I. 

schvaluje  
a) realizaci služby Senior taxi v Přerově prostřednictvím zaměstnance statutárního města Přerova 

zařazeného do Magistrátu města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy, a to s účinností       

od 1. 4. 2017. 

 

b) 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,vnitřního předpisu č. 18/2016 a vnitřního předpisu č. 

1/2017, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

c) schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu 

města Přerova: 

• 308,7, a to s účinností od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017 

• 303,7, a to s účinností od 1. 7. 2017 do 28. 2. 2018 

• 302,7, a to s účinností od 1. 3. 2018. 

 

d) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem žádosti statutárního města 

Přerova o vydání koncesované živnosti s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava - 

osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče", včetně 

úkonů s tím souvisejících. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Mgr. P. Karola 

Termín: 31.3.2017 

 

VARIANTA  II.: 

ukládá Odboru sociálních věcí a školství předložit Radě města Přerova nové znění zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění služby Senior taxi v Přerově“. 

 

 

Předkladatel materiálu námětek primátora Bc. Navrátil: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení:  11 pro jednomyslně. 
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10. RŮZNÉ 

2447/63/10/2017 Změna v zastupovaní města v Asociaci měst pro cyklisty 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat z funkce zástupce města Přerova           

v orgánech Asociace měst pro cyklisty Ing. Tomáše Tužína, člena zastupitelstva města. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova jmenovat člena rady města Ing. arch. Jana 

Horkého zástupcem města v orgánech Asociace měst pro cyklisty. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2448/63/10/2017 Nové složení Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání       

s komunálním odpadem 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nové složení Pracovní skupiny pro optimalizaci systému 

nakládání s komunálním odpadem: 

 

Pavel Košutek, náměstek primátora 

Ing. Alice Kutálková, předsedkyně Komise životního prostředí 

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

Ing. Marcela Novotná, referent Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

Ing. Eva Kousalová, referent Odboru správy majetku a komunálních služeb 

Ing. Milena Lanžhotská, vedoucí oddělení místních příjmů Odboru ekonomiky 

Ing. Bohumír Střelec, jednatel TSMPr, s. r. o. 

Ing. Tomáš Lolek, provozně-technický náměstek TSMPr, s. r. o. 

Vladimír Antl, TSMPr, s. r. o. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2449/63/10/2017 Smlouva o zajištění reklamy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 12.000 Kč včetně platné sazby DPH 

mezi statutárním městem Přerovem (jako dodavatelem) a subjektem Meopta - optika, s.r.o. se 

sídlem Kabelíkova 1, 750 02  Přerov, IČ: 47677023 (jako odběratelem), jejímž účelem je 

prezentace odběratele v rámci reprezentačního plesu města Přerova, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem výše uvedené smlouvy             

o zajištění reklamy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2450/63/10/2017 Smlouva o zajištění reklamy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 15.000 Kč plus platná sazba DPH 

mezi statutárním městem Přerovem (jako dodavatelem) a subjektem Technické služby města 

Přerova, s.r.o.,  Na Hrázi 3165/17,  Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 27841090, DIČ: 

CZ27841090 (jako odběratelem), jejímž účelem je prezentace odběratele v rámci 

reprezentačního plesu města Přerova, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem výše uvedené smlouvy o 

zajištění reklamy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2451/63/10/2017 Personální změna - Hlavní inventarizační komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukončuje členství Ing. Marcely Herbríkové v Hlavní inventarizační 

komisi. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2452/63/10/2017 Návrh na personální změnu 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit v souladu s § 

84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do 

funkce člena Výboru pro školství a sport paní Ilonu Vintrovou, a to s účinností k 20.3.2017. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2453/63/10/2017 Návrh na personální změny 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat z členství ve Výboru pro místní části 

zástupce místního výboru Lýsky paní Vendulu Hluzinovou, a to s účinností k 28. 2. 2017, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit do funkce člena Výboru pro místní části 

MUDr. Libora Slováčka, předsedu místního výboru Lýsky, a to s účinností od 1. 3. 2017, 

 

3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova odvolat z funkce člena a předsedy 

Hospodářského výboru Ing. Petra Vránu, a to s účinností k 28. 2. 2017, 

 

4.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit do funkce člena a předsedy 

Hospodářského výboru Ing. Hanu Mazochovou, a to s účinností od 1. 3. 2017. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2454/63/10/2017 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet". 

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a ukládá odboru vnitřní správy dne 

10. března 2017 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku, 
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Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 10.3.2017 

 

VARIANTA  II.: 

neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“. 

 

 

Předkladatel materiálu primátor Mgr. Puchalský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 

Pro:   9. 

Proti:   p. Pospíšilík. 

Zdržel se:  Ing. Vrána. 

 

 

 

2455/63/10/2017 Použití znaku města Přerova 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje použití znaku města Přerova v katalogu Českomoravské myslivecké jednoty. 

 

2. schvaluje použití znaku města Přerova v informačním katalogu Inzertní forum. 

 

3. schvaluje použití znaku města Přerova v rámci Mezinárodního studentského dopravně 

inženýrského projektového semináře 2017. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Navrhl úpravu usnesení: doplnit bod 3) usnesení - schvaluje použití znaku města Přerova v 

rámci Mezinárodního studentského dopravně inženýrského projektového semináře 2017. 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2456/63/10/2017 Smlouva o výpůjčce živého zvířete 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce živého zvířete (dle přílohy), 

 

2. pověřuje podpisem smlouvy ředitele MP Přerov Mgr. Omara Teriaki. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Ing. arch. Horký: 

 Pracovní skupina ke Strojaři – informace. 

 

 Schůzka se zástupci ČVUT – informace. Potvrzen termín dopravního workshopu ve dnech      

4. – 9.6.2017. 

 

 Neformální pracovní skupina na téma Vánoce – informace. 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 63. schůzi Rady města Přerova dne 16. února 2017 v 16.00 

hodin. 

 

V Přerově dne 16. února 2017 

 

 

 

 

         Mgr. Vladimír Puchalský                                                                              Ing. arch. Jan Horký 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 


