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ZÁPIS 

 

z 64. schůze Rady města Přerova konané dne 2. března 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 č. 4 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o provedené kontrole herních zařízení na území 
statutárního města Přerova 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna č. 4B Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění 
systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 
koupališti v Penčicích“  

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 
etapa“ -  schválení zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.3 Přeložka veřejného osvětlení ul. Svépomoc, Přerov - materiál na 
stůl 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 
pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí za 
pozemek p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 4790/1, 
p.č. 4795/1 a pozemku p.č. 4795/2 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 
2680/21 v k.ú. Přerov a smlouva o právu provést stavbu  

p. Košutek 
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7.1.5 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6749/1 a pozemku  p.č. 6747/2 oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2680/1 
v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova -  objektu technické 
vybavenosti  bez čp/če, který je součástí  pozemku p.č. 239 v k.ú. 
Přerov  

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 
4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42, p.č. 3130 a p.č. 3114/3, vše v 
k.ú. Přerov a pozemků  p.č. st. 913, p.č. st. 914 a p.č. st. 915 vše v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.1.9 1. Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4815 v 
k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části 
obce Přerov I-Město.                                                                                   
2. Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4811/3 v 
k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                         
3. Smlouva o právu provést stavbu – kabelové vedení NN na části 
pozemku p.č. 4811/3 a p.č. 4815 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                               
4. Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerov – bezúplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5025/3 v 
k.ú. Přerov  

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov –  9  nebytových jednotek - výměníkových stanic v Přerově 

p. Košutek 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. 
Přerově                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.3.2 Záměr statutárního města Přerova -  převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5023 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
prostor v budově bydlení č.p. 882, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 
26 – 1. poschodí)  

p. Košutek 

7.5.2 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 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemků  
p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10, p.č. 4996/11 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.5.4 Nájem nemovitých věcí – pozemku p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, 
p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 
5307/235 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 
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7.6.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbami 
„Přerov – Lýsky, přechod přes silnici I/47“ a „Lověšice, přechod 
přes silnici I/55“  

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti  a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerov - p.č.  
1018, p.č. 1017, p.č. 1055 a p.č. 295/1 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém 
domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

p. Košutek 

7.12.1 Zřízení odtahové služby na území statutárního města Přerova, 
Nařízení statutárního města Přerova č. …/2017, kterým se 
stanovují maximální ceny za nucené odstranění silničních vozidel 
a vraků a s tím související služby parkovišť a Směrnice č…../2017 
pro postup při odtahu vozidel – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – materiál na stůl Ing. Měřínský 

7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy - obyvatelé domu Tovačovská 1259 – 
materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

7.13.3 Žádost o uzavření nájemní smlouvy – materiál na stůl Ing. Měřínský 

7.13.4 Žádost o uzavření nájemní smlouvy – materiál na stůl Ing. Měřínský 

7.13.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům p. Košutek 

7.14.1 Smlouva o právu provést stavbu „Inženýrské sítě a komunikace 
pro lokalitu výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech 
spádových mateřských škol na území města Přerova 

Bc. Navrátil 

8.2 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14 - 
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka 
konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Bc. Navrátil 

8.3 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Bc. Navrátil 

8.4 Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 
Přerov 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková 
organizace 

Bc. Navrátil 

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

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

Bc. Navrátil 

9.4 Krizové bydlení - pověření vedoucí Odboru sociálních věcí a 
školství 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 primátor 

10.2 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec primátor 

10.3 Návrh na personální změny – materiál na stůl Ing. Měřínský 

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

primátor 

11.1 Podněty a připomínky z 25. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova – materiál na stůl 

primátor 

11.2 Projednání stížnosti pana Marka Dostála – materiál na stůl 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, Mgr. Helena Netopilová, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána. 

 

 

 

 

C.  Omluveni:  Rudolf Neuls    

    

 

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

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

    

 

 

 

E.  Hosté: Ing. Miloslav Dohnal  - vedoucí Odboru správy majetku 

    

  

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 64. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 2. března 2017 

v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady 

města Přerova.  

 

Omluven:  Rudolf Neuls 

 

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

 

 

Program: 

Primátor Mgr. Puchalský sdělil: 

 Stažení materiálu 7.1.9 . Záměr statutárního města Přerova:  

1. úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4815 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části obce Přerov I-Město.                                                                                    

2. Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  

3. Smlouva o právu provést stavbu – kabelové vedení NN na části pozemku p.č. 4811/3 a p.č. 4815  

4. Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. 

Přerov 

 Nové znění materiálu 7.1.10  - Záměr statutárního města Přerov – bezúplatný převod 

nemovitých věci do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5025/3 a částí pozemků  

p.č. 5466/12,  p.č. 5466/55, p.č. 5466/56 a p.č. 5466/13 vše v  k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování o stažení materiálu 7.1.9 a novém znění 7.1.10:  10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

Hlasování o upraveném programu:  10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze Rady města Přerova byl navržen Bc. Tomáš Navrátil. Ten 

souhlasil s návrhem. 

Hlasování o ověřovateli:  10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
 

 

 

2457/64/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 64. schůze Rady města 

Přerova konané dne 2. března 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 64. schůze Rady města Přerova konané dne 2. března 2017, 

 

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

64. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ, INFORMACE  Z  KOMISÍ 

Nejsou předlohy. 

 

 

 



6 

 

 

4. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2458/64/4/2017 Rozpočtové opatření č. 4 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 
 

 

2459/64/4/2017 Informace o provedené kontrole herních zařízení na území  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o provedené kontrole herních zařízení 

na území statutárního města Přerova, která se uskutečnila ve dnech 3. - 8. 2. 2017. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI 

2460/64/5/2017 Změna č. 4B Územního plánu města Přerova - vydání 

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 příslušnému podle   

§ 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění, 

 

1. vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 4B 

Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydat Změnu č. 4B Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, které je 

přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA  A  REALIZACE  INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

2461/64/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění 

systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 

koupališti v Penčicích“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody 

plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2462/64/6/2017 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 

etapa“ - schválení zadávacích podmínek, schválení zahájení 

zadávacího řízení, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky P17V00000005 na stavební práce    

s názvem „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“, v obsahu dle příloh č. 1. – 3. 

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

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

zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci otevřeného řízení podle § 3 

písm. b) a § 52 písm. b), postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona. 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky P17V00000005 na stavební práce          

s názvem „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ postupem podle § 56 odst. 1 

zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem 

podle § 212 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů. 

 

3. pověřuje, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi, jejímiž členy a náhradníky členů komise ustanovuje: 

 

 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Pavel Košutek Zástupce zadavatele 

Ing. Radek Pavlačka Projektant - odborník Ing. Lubomír Čech Projektant - odborník 
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Ing. arch. Luděk Šamšula Projektant - odborník Ing. Ivo Tabara Odborník 

Ing. Jaroslav Kazda VPRID - odborník Ing. Karel Šimeček, MBA VPRID - odborník 

Ing. Jiří Draška Zástupce MČ Ing. Tomáš Dostal Zástupce MČ 

 

 

Administrátor zadávacího 

řízení 

Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací 

dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, 

Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů. 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2463/64/6/2017 Přeložka veřejného osvětlení ul. Svépomoc, Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce: „Přeložky veřejného  osvětlení   

na  ul. Svépomoc“  mezi zhotovitelem společností MSEM a.s., se  sídlem  Collo- louky 126, 

Místek, IČ: 646 10 080, DIČ CZ64610080, PSČ 738 01 Frýdek-Místek a  Statutárním městem 

Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34 jako stavebníkem ve znění  dle  přílohy. 

 

2. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 

Statutárním městem Přerovem a firmou MSEM a.s., Collo - louky 126, Místek, IČ: 646 10 080, 

DIČ CZ64610080, PSČ 738 01 Frýdek-Místek. 

 

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

souvisejícího  s uzavřením  smlouvy  mezi  zhotovitelem  a  investorem za  nabídkovou  cenu  

576 884,0 Kč bez DPH, tj. 698 030,0 Kč vč. DPH. 

 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Navrhl úpravu usnesení: vyjmout bod 2. usnesení 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

2464/64/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 

pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí za pozemek 

p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

st. 803/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 a p.č. 222/26 ostatní plocha o výměře 416 m2 oba 

v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova za pozemek p.č. 4951/1 ostatní plocha o výměře 

6780 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2465/64/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 4790/1, p.č. 

4795/1 a pozemku p.č. 4795/2 vše v k.ú. Přerov 

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

 

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

částí pozemků p.č. 4790/1 ostatní plocha o výměře cca 3100 m2, p.č. 4795/1 ostatní plocha o výměře 

cca 2200 m2 a pozemku p.č. 4795/2 zastavěná plocha o výměře 21 m2 vše v k.ú. Přerov na příští 

schůzi Rady města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

V diskusi zaznělo, že není doložena dohoda mezi subjekty. My jsme v jisté právní nejistotě a nevíme, 

jestli bychom svým rozhodnutím nezaložili konflikt mezi těmito dvěma týmy. 

Výpůjčka by měla být účelová a ne obecná. Jde o přísně účelové využití pozemku. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl odložení materiálu a jeho projednání na příští schůzi rady. 

 

 

Hlasování o odložení materiálu: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2466/64/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice 

u Přerova  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova – pacht části pozemku 

p.č. 455/2  ovocný sad  o výměře 232 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2467/64/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 2680/21      

v k.ú. Přerov a smlouva o právu provést stavbu  

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 2680/21 

ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Čerpací stanice odpadní vody  U tenisu      

v Přerově“ na části pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako 

vlastníkem pozemku) a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, 

Šířava 21 (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 

2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl úpravu usnesení: doplnit do bodu 2) usnesení: „Čerpací stanice odpadní vody        

U tenisu v Přerově“ … 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2468/64/7/2017 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6749/1 a 

pozemku  p.č. 6747/2 oba v k.ú. Přerov  

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 

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6749/1 ost. plocha             

o výměře cca 200 m2  a pozemku p.č. 6747/2 ost. plocha o výměře 102 m2 oba v k.ú. Přerov. 
 



11 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2469/64/7/2017 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

z majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2680/1       

v k.ú. Přerov  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2680/1 ost. plocha o výměře 

cca 15 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2470/64/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - objektu technické vybavenosti  bez čp/če, 

který je součástí  pozemku p.č. 239 v k.ú. Přerov  

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 – změnu doby nájmu  

sjednané v nájemní smlouvě ze dne 5.9.2002 ve znění  dodatků č. 1 - 4, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov,  jako pronajímatelem a Miloslavem Flašarem, 750 02 Přerov, IČ 11554461, jako 

nájemcem, na objekt technické vybavenosti bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 239 v k.ú. Přerov  

o celkové výměře 36 m2 a to z doby určité do 31.7.2017 na dobu určitou do 31.7.2022 a výši 

nájemného stanovit dle vnitřního předpisu č. 7/09. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2471/64/7/2017 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 

4394/27, p.č. 4394/42, p.č. 3130 a p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov                

a pozemků  p.č. st. 913, p.č. st. 914 a p.č. st. 915 vše v k.ú. Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11 zastavěná plocha               

a nádvoří  o výměře 391 m2, p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 
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zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře       

498 m2 , p.č. 3130 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1137 m2  a p.č. 3114/3 zastavěná plocha          

a nádvoří  o výměře 14 m2 vše  k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 913 zastavěná plocha a nádvoří              

o výměře 10 m2, p.č. st. 914 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2 a p.č  st. 915 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 45 m2 vše  v k.ú. Předmostí. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

7.1.9 1. Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, 

jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části obce Přerov I-Město.                                                                                   

2. Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                         

3. Smlouva o právu provést stavbu – kabelové vedení NN na části pozemku 

p.č. 4811/3 a p.č. 4815 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                               

4. Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov 

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

 

Rada města Přerova po projednání 

VARIANTA I 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4815 

zastavěná plocha o výměře 122 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná 

k části obce Přerov I-Město. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4811/3 ostatní 

plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3. neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu kabelového vedení NN na pozemku p.č. 

4811/3 ostatní plocha a p.č. 4815 zast. pl. v k.ú. Přerov jehož součástí je stavba č.p. 3163 

příslušná k části obce Přerov I - Město mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a společností CITY SPORTS s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 464/17, IČ: 293 03 788, 

jako stavebníkem. 

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemku p.č. 4811/3 ostatní plocha o 

výměře 8 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

vlastníkem pozemku a společností CITY SPORTS s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 464/17, IČ: 

293 03 788, jako nájemcem a stavebníkem, kdy součástí smlouvy je ujednání, kterým 

statutární město Přerov udělí souhlas s umístěním stavby 2 ks sloupů pro mobilní vlek na 

vodní lyžování, jako stavby dočasné. 

 

VARIANTA II 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 
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statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4815 zastavěná plocha o výměře 122 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části obce Přerov I-Město. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4811/3 ostatní 

plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu kabelového vedení NN na pozemku p.č. 

4811/3 ostatní plocha v k.ú. Přerov a p.č. 4815 zast. pl. v k.ú. Přerov jehož součástí je stavba 

č.p. 3163 příslušná k části obce Přerov I - Město mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a společností CITY SPORTS s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 464/17, IČ: 

293 03 788, jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.4.2017 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemku p.č. 4811/3 ostatní plocha o 

výměře 8 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

vlastníkem pozemku a společností CITY SPORTS s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 464/17, IČ: 

293 03 788, jako nájemcem a stavebníkem ve znění dle přílohy č. 2. Smlouva bude uzavřena 

na dobu určitou do 30.10.2019. Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov 

udělí souhlas s umístěním stavby 2 ks sloupů pro mobilní vlek na vodní lyžování, jako stavby 

dočasné. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.4.2017 

 

5. schvaluje uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1.11.2010 mezi statutárním 

městem Přerov, jako půjčitelem a Českým rybářským svazem, MO Přerov, se sídlem Přerov, 

U rybníka 13, jako půjčitelem ve znění dle přílohy č. 3 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.4.2017 

 

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

3,, 4. a 5. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 
 

Primátor Mgr. Puchalský oznámil stažení této předlohy v úvodu jednání Rady města Přerova. 

 

 

 

2472/64/7/2017 Záměr statutárního města Přerov – bezúplatný převod nemovitých 

věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 5025/3 a částí 

pozemků  p.č. 5466/12, p.č. 5466/55, p.č. 5466/56 a p.č. 5466/13 vše        

v  k.ú. Přerov 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité věci pozemku p.č. 

5025/3 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 2753  m2  v k.ú. Přerov do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova uzavření speciální nájemní smlouvy mezi Českou 

republikou, Státním Pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 jako 

pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem části pozemku p.č. 

5025/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 320 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod projektové dokumentace na stavbu „ Infrastruktura pro rodinné 

domy Přerov U hvězdárny,"  mezi Areálem  volného času  s.r.o., Wilsonova 102/12, Přerov I-

Město, jako převodcem a statutárním městem Přerov, jako nabyvatelem. 

 

4. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení  stavby 

„Infrastruktura  pro rodinné domy Přerov, U hvězdárny,“  která bude provedena  na části  

pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov,  mezi statutárním městem Přerov jako převodcem práva     

a Areálem volného času s.r.o. , Wilsonova 102/12 Přerov I-Město, jako nabyvatelem práva 

 

5. schvaluje záměr úplatného  převodu  stavby nově vybudované  komunikace na části pozemku 

p.č. 5025/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Přerov,  z majetku  Areálu volného času 

s.r.o., Wilsonova 102/12 Přerov I-Město, jako  stavebníka a převodce do majetku statutárního 

města  Přerova za dohodnutou kupní cenu 1000,- Kč. 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr bezúplatného převodu  nemovitých  

věcí  do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků  p.č. 5466/12, p.č. 5466/55, p.č. 

5466/56 a p.č. 5466/13 vše v  k.ú. Přerov. 

 

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu  nemovitých  

věcí  do majetku statutárního města Přerova -  komunikace, chodníků a veřejného osvětlení,     

v rozsahu dle předloženého situačního výkresu na pozemcích p.č. 5466/12, p.č. 5466/55, p.č. 

5466/56 a p.č. 5466/13 vše v  k.ú. Přerov za dohodnutou kupní cenu  ve výši 1% prokazatelně 

vynaložených nákladů  na realizaci stavby,   max.  50 000,- Kč, z majetku  Areálu volného 

času s.r.o., Wilsonova 102/12, Přerov,  jako  stavebníka a převodce do majetku   statutárního 

města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Dal protinávrh: body 5) až 7) usnesení vyškrtnout. 

 

V diskusi zaznělo, že je zájem, aby investor vybudoval, zkolaudoval a zkolaudované převedl na město. 

Do doby kolaudace vytvoříme podmínky pro realizaci. Tento materiál má vazbu na plánovací 

smlouvu, kterou si přejí uzavřít, proto byl přizván Ing. Dohnal, aby tuto vazbu vysvětlil. 

 

 

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Dohnal ve 13.36 hodin. 

 

 

Ing. Dohnal: 

Jsme účastni celému procesu, to znamená zpracování projektové dokumentace, územního řízení, 

stavebního řízení a kontrolních dnů po celou dobu výstavby tak, že budeme provádět fotodokumentaci 

až do kolaudace s tím, že budeme v konečném důsledku vědět v jakém stavu ta infrastruktura je a jestli 

ji můžeme přebrat do našeho vlastnictví. V tomto případě vstupujeme v polovině procesu, AVČ má 

územní řízení již vydáno. AVČ zpracuje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, tu nám 
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bezúplatně převede do našeho vlastnictví, my vyřídíme stavební povolení, AVČ na pozemku vybuduje 

komunikaci a tu nám bezúplatně převede do našeho vlastnictví po kolaudaci. 

 

 

Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Dohnal v 13.40 hodin. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského (body 1. až 4. usnesení): 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2473/64/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 401, pozemku p.č. 402 a částí pozemků p.č. 406, 

p.č. 407 a p.č. 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod části pozemku p.č. 401 trvalý travní porost o výměře cca 45 m2, pozemku p.č. 402 ostatní 

plocha o výměře cca 2040 m2, části pozemku p.č. 406 ostatní plocha o výměře cca 185 m2, části 

pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 a části pozemku p.č. 171 ostatní plocha o výměře 

cca 140 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do majetku Sportovního klubu 

Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 200,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím 

prodávajícím a Sportovním klubem Žeravice, spolek, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 

1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů poté, co budoucí kupující předloží budoucímu 

prodávajícímu geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2474/64/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 

–  9  nebytových jednotek - výměníkových stanic v Přerově 

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 schválit úplatný převod nebytové jednotky       

č. 91/102 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném        

k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 596/4 zast. pl.  a nádvoří o výměře 597 m2      

v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25) o výměře 19,9 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném        

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 596/4 

zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov ve výši 199/16948 za kupní cenu v místě a čase obvyklou 

54.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 1, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky      

č. 484/101 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemcích p.č. 528/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 380 m2, p.č. 

529/7 zast. pl. a nádvoří o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 22, 24, Bratrská 36)   

o výměře 32,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu  na společných částech 

domu č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemcích p.č. 

528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. Přerov a  na pozemcích p.č. 528/2 zast. pl. a nádvoří a p.č. 529/7 

zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov ve výši 329/15263 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 

výši  82.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 2, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky      

č. 2556/102 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/31 zast. pl.  a nádvoří o výměře 

550 m2 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 21, 23, 25) o výměře 11,5 m2  včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 

2558, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 5198/31 zast. pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 115/18587 za kupní cenu v 

místě a čase obvyklou ve výši 27.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 3, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky       

č. 2576/102 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 

644 m2 v k.ú. Přerov (Prokopa Holého 1, 3, 5) o  výměře 10,53 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov a na pozemku 

p.č. 5198/5 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 1053/187182 za kupní cenu v místě a čase 

obyklou ve výši 27.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 4, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky      

č. 2566/101 jiný nebytový prostor v objektu  bytový dům č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 

2567, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2411/2 zast. pl. a nádvoří         

o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov (Klivarova 8, 10, Žižkova 1, 3) o výměře 15,7 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 

2566, č.p. 2567, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov 

a na pozemku p.č. 2411/2 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 157/17142 za kupní cenu v 

místě a čase obvyklou ve výši 40.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 5, 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky      

č. 871/102 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 871,  příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 617/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 652 m2 v k.ú. Přerov       

(Č. Drahlovského 17) o výměře 21 m2  včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu  

na společných částech domu č.p. 871, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 617/2 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 617/2 zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov ve výši 

15/814 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 55.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 6, 

 

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky      

č. 2627/101 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 2626, č.p. 2627,  příslušném       

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/9 zast. pl. a nádvoří o výměře 527 m2        

v k.ú. Přerov (Vaňkova 8, 10) o výměře 17,78 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu  č.p. 2626, č.p. 2627, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 2487/9 zast.pl. 

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 1778/132274 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

42.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 7, 
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8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky      

č. 2507/101 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5745/8 zast. pl. a nádvoří o výměře 

556 m2 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) o výměře 82,9 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov a  na pozemku 

p.č. 5745/8 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 829/13540 za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 167.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 8, 

 

9.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nebytové jednotky      

č. 424/101 jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 424,  příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 zast. pl. a nádvoří o výměře 376 m2 v k.ú. Přerov         

(Č. Drahlovského 3) o výměře 40,1 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu   

na společných částech domu č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 603 v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 603 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 401/9482 

za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 104.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 9, 

 

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov    

I-Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2475/64/7/2017 Záměr bezúplatného převodu nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. 

Přerov                                                                                                                                                                                    

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

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  záměr  bezúplatného převodu komunikace - silnice I/55 

– úseku v délce 0,644 km od okružní křižovatky se silnicí III/04724 v Přerově, km 19,396 provozního 

značení, do křižovatky silnice I/55 se silnicí II/434 (křižovatka ulic Palackého a Komenského) km 

20,040 provozního značení z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se 

sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města Přerova.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. 

Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

příslušného správního úřadu Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Máme k dispozici mostní prohlídku mostu Míru? Stav mostu se bude v čase měnit. Je důležité znát 

aktuální stav mostu v době převodu. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Je nepochybné, že podepsat kupní smlouvu nebo smlouvu o převodu bez náhledu do prohlídkových 

protokolů není možné. 

I v době, kdy začínáme jednat, je nutné vědět o stavu mostu. Jeho kvalitu musíme znát. Budou 

vyžádány kontroly o mostních prohlídkách za posledních 10 let. 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Navrhl úpravu usnesení – záměr bezúplatného převodu. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení (záměr): 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

2476/64/7/2017 Záměr statutárního města Přerova -  převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5023 v k.ú. Přerov 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního 

města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní 

plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5023/2 

(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha)      

o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije 

předkupní právo k pozemkům p.č. 5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2       

a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná 

plocha) o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

 

VARIANTA  II.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního 

města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní 

plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5023/2 

(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha)        

o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov využije 

předkupní právo k pozemkům p.č. 5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2      

a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 

 

Ing. arch. Horký: 

Sdělil, že v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů nebude 

k této předloze hlasovat. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 1 nehlasuje (Ing. arch. Horký), 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2477/64/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostor v budově bydlení č.p. 882, příslušné k části obce Přerov           

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 

1. poschodí)  

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 

20.5.2016  na  prostory  v budově bydlení č.p. 882, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 

96,78 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností 

Technické služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, Na Hrázi 3155/17, IČ 27841090, 

jako nájemcem, ke dni 31.3.2017, ve znění dle přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2478/64/7/2017 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: 
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VARIANTA  I.: 

1. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 1.3.2001, 

ve znění dodatků č. 1 až č. 7, 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 25,97 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a společností PNS Grosso s.r.o., se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, 

Paceřická 1/2773, IČ 48592153, jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná 

běžet první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

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 25,97 m2 a vyhlášení výběrového 

řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení 

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

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

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

VARIANTA  II.: 

1. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 1.3.2001, 

ve znění dodatků č. 1 až č. 7, 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 25,97 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností PNS Grosso s.r.o., se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, 

Paceřická 1/2773, IČ 48592153, jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 

první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

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 25,97 m2. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu II. usnesení 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2479/64/7/2017 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemků  p.č. 

4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10, p.č. 4996/11 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 uzavření dodatku č. 2. k  nájemní smlouvě ze dne  31.3.2015, ve znění dodatku č. 1. 

ze dne 23.3.2016 uzavřené mezi  Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako pronajímatelem    

a statutárním městem Přerov jako nájemcem  na pozemky p.č. 4996/8, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 174 m2, p.č. 4996/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře     

187 m2, p.č. 4996/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 787 m2, p.č. 4996/11, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 68 m2 vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 2 se mění 

článek III nájemní smlouvy č.  UZSVM/OOL/686/2015-OOLR ze dne 31.3.2015, kterým se  

mění výše nájemného za rok 2017 ve výši  120 538,- Kč a  doba splatnosti nájmu  vždy            

k  15.6. příslušného kalendářního roku,  ve znění přílohy. 

 

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

návrhu usnesení včetně podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2480/64/7/2017 Nájem nemovitých věcí – pozemku p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 

5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 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  dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28.4.2015, ve znění dodatku č. 1. 

ze dne 25.4.2016  uzavřené na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví ČR - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř.  390/42, Praha 1, IČ 

69797111, jako pronajímatelem a Statutárním městem Přerov, jako nájemcem,  na pozemky 

p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/110, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 

5307/110, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/220, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 

5307/228, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/234, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 

5307/235, zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Přerov, dle přílohy.  Dodatkem č. 2 se mění 

nájemní smlouva č.j. UZSVM/OOL/3382/2015-OOLR ze dne  28.4.2015 článek  III, kterým 

se mění výše nájmu na rok 2017 ve výši  133 698,- Kč a doba splatnosti nájmu vždy                

k 15.6. příslušného kalendářního roku, ve znění přílohy. 

 

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

1 návrhu usnesení včetně podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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2481/64/7/2017 Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbami 

„Přerov – Lýsky, přechod přes silnici I/47“ a „Lověšice, přechod přes 

silnici I/55“  

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 ke smlouvě o výpůjčce, kterou dne 23.3.2009 uzavřely 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, jako 

půjčitel a statutární město Přerov jako vypůjčitel k části pozemku p.č. 152/10 (ostatní plocha – 

silnice) o výměře 45 m2, části pozemku p.č. 412/6 (ostatní plocha – silnice) o výměře 3,8 m2      

a části pozemku p.č. 434/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3,8 m2, vše v k.ú. 

Lýsky, na dobu určitou 8 let ode dne podpisu protokolu o předání předmětu výpůjčky oběma 

smluvními stranami (tj. od 26.3.2009) za účelem využití předmětu výpůjčky ke stavbě              

a umístění ochranného ostrůvku u přechodu pro chodce v rámci stavby „Přerov – Lýsky, 

přechod přes silnici I/47“, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce      

se prodlužuje doba trvání výpůjčky o 8 let. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 25.3.2017 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, kterou dne 23.3.2009 uzavřely 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, jako 

půjčitel a statutární město Přerov jako vypůjčitel k části pozemku p.č. 228/21 (ostatní plocha – 

dráha) o výměře 48 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova na dobu určitou 8 let ode dne podpisu 

protokolu o předání předmětu výpůjčky oběma smluvními stranami (tj. od 26.3.2009)             

za účelem využití předmětu výpůjčky ke stavbě a umístění ochranného ostrůvku u přechodu 

pro chodce v rámci stavby „Lověšice, přechod přes silnici I/55“, ve znění dle přílohy č. 2. 

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se prodlužuje doba trvání výpůjčky o 8 let. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 25.3.2017 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodů 

1. a 2. usnesení včetně jejich podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2482/64/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti  a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerov - p.č. 1018, p.č. 

1017, p.č. 1055 a p.č. 295/1 v k.ú. Dluhonice 

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 uzavření smlouvy o právu provést stavbu uložení zemního kabelu NN AYKY – J 

4x70 mm2 ze sloupu JB 9/10 umístěném na pozemku p.č. 1018 přes pozemky p.č. 1018, p.č. 

1017, p.č. 1055 a p.č. 295/1 v k.ú. Dluhonice, 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 přílohy. 

 

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

břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN , včetně případné rekonstrukce       

a odstranění  podzemního kabelového vedení NN, k tíži pozemků, p.č. 1018, p.č. 1017, p.č. 

1055 a p.č. 295/1 v k.ú. Dluhonice  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 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 oprávněnou z 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 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  daní 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  oprávněnému  z věcného 

břemene – služebnosti ve znění přílohy. 

 

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 listiny do  6 měsíců ode dne splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy  pro užívání dokončené stavby  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. 

 

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

a 2 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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2483/64/7/2017 Podnájem prostoru sloužícího podnikání v polyfunkčním bytovém 

domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Martinou 

Hradilovou, místem podnikání  Holešov-Všetuly, Krátká 152, IČ 75670054, jako nájemcem, prostoru 

sloužícího podnikání č. 5 o výměře 59,73 m2 situovaného v 1.NP polyfunkčního bytového domu č.p. 

3119,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.225, v k.ú. Přerov, nábř. PFB č.o. 8, 

10, 12, 12a,  a  společností Alepo hoblina s.r.o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 131,   

IČ 02409658, jako podnájemcem.  

Účelem podnájmu bude využití prostoru sloužícího podnikání jako vzorková prodejna a kancelář. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2484/64/7/2017 Zřízení odtahové služby na území statutárního města Přerova, 

Nařízení statutárního města Přerova č. …/2017, kterým se stanovují 

maximální ceny za nucené odstranění silničních vozidel a vraků a s tím 

související služby parkovišť a Směrnice č…../2017 pro postup při 

odtahu vozidel 

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 odtahu vozidel mezi statutárním městem Přerovem                   

a společností ASSIST 24 s.r.o., IČ: 65276604, se sídlem Ostravská 4250/2, Židenice, 636 00 

Brno ve znění dle přílohy č.1, jejímž předmětem je zajišťování odtahu vozidel tvořících 

překážku silničního provozu na pozemních komunikacích a vozidel neoprávněně stojících na 

vyhrazeném parkovišti dle § 45 odst. 4 a dle § 27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. vydává Nařízení statutárního města Přerova č. …/2017, kterým se stanovují maximální ceny 

za nucené odstranění silničních vozidel a vraků a s tím související služby parkovišť. 

 

3. vydává Směrnici pro postup při odtahu vozidel č. …./2017. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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2485/64/7/2017 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I. 

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 18.880,00 Kč za panem L.K., 

zastoupeným na základě plné moci M.P., bývalým nájemcem bytu  v objektu k bydlení č.p.2507, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov vzniklého z důvodu 

prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za 

byt, v domě č. 2507, na ulici  

 

 

VARIANTA  II.: 

neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 18.880,00 Kč za panem L.K., 

zastoupeným na základě plné moci M.P., bývalým nájemcem bytu v objektu k bydlení č.p.2507, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov  vzniklého z důvodu 

prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za 

byt, v domě č. 2507, na ulici  

 

 

VARIANTA  III.: 

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení  v celkové výši 15.104,00 Kč, tj.4/5 z částky 

18.880,00 Kč za panem L.K., zastoupeným na základě plné moci M.P., bývalým nájemcem bytu          

v objektu k bydlení č.p.2507, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. 

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

a vyúčtování těchto záloh za byt, v domě č. 2507, a to za podmínky uhrazení neprominuté částky 

3.776,00 Kč. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu III. usnesení. 

 

Hlasování o variantě III. usnesení: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2486/64/7/2017 Uzavření nájemní smlouvy - obyvatelé domu Tovačovská 1259 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+2), o ploše pro nájem 105,98 m2, v domě č.p. 

1697, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 917, v k.ú. Přerov, 

Husova, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), s paní R.H., za nájemné ve výši 5 254,- 

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

předměty, na dobu určitou do 31.3.2018  s možností prodloužení, za podmínky uzavření 

dohody o ukončení nájmu bytu, Tovačovská 1259. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+2), o ploše pro nájem 48,67 m2, v domě č.p. 

2146, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1156, v k.ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů), s paní L.K., za nájemné ve výši 2 171,- 

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

předměty, na dobu určitou do 31.3.2018 s možností prodloužení, za podmínky uzavření 

dohody o ukončení nájmu bytu, Tovačovská 1259. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2487/64/7/2017 Žádost o uzavření nájemní smlouvy – Š.P. 

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

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+1),     

o ploše 77,76 m2, v domě č. p. 495, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 

4394/46,  v k. ú. Přerov, Kopaniny, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem P.Š. 

na dobu určitou do 31.12.2017. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

 Dala protinávrh – schválit uzavření nájemní smlouvy. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Dal protinávrh - schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.6.2017. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Dal protinávrh - schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2017. 

 

 

Hlasování o protinávrh Mgr. Puchalského: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2488/64/7/2017 Uzavření nájemní smlouvy – K.J. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (3+1), o ploše      

127,09 m2 (vč. dodatečného prostoru sklepu), v domě č. p. 1696, příslušném k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku parc. č. 916, v k. ú. Přerov, Husova, č. o. 11 (vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 1), s panem J.K., za nájemné ve výši 5.669 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30.06. 

2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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2489/64/7/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 54,61 m2, v domě č.p. 

517, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/2, v k.ú. Přerov, 

Osmek, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.G., za nájemné ve výši 80,- 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.3.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (4+1), o ploše pro nájem 83,08 m2, v domě č.p. 

1510, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3346/9, v k.ú. Přerov, 

Kozlovská, č. o. 29 (vč. zařizovacích předmětů), s paní B.Č., za nájemné ve výši 77,- 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.3.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (0+1), o ploše pro nájem 39,71 m2, v domě č.p. 

2576, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5198/5, v k.ú. Přerov, 

Prokopa Holého, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.R., za nájemné ve výši 87,- 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.3.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+kk), o ploše pro nájem 39,15 m2, v domě č.p. 

2582, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5198/13, v k.ú. Přerov, 

Jana Jiskry z Brandýsa, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s paní A.F., za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.3.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Osmek 517/7,                  

s panem  P.V. 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Osmek 517/7,                   

s paní A.F. 

  

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Osmek 517/7,                   

s panem  P.B. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Osmek 517/7,                    

s paní M.P. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Osmek 517/7,                   

s paní  V.O. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Osmek 517/7,                   

s paní I.T. 
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11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Osmek 517/7,                   

s paní  M.K. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Osmek 517/7,                   

s paní  R.H. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kozlovská 1510/29, s 

manželi J.  a   J.M. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kozlovská 1510/29, s 

manželi A.  a G.P. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kozlovská 1510/29, s 

paní M.S. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově,  Kozlovská 1510/29, s 

paní M.K. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Kratochvílova  122/20, s 

paní M.R. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Prokopa Holého 2576/5, 

s paní A.F. 

 

 

Ing. arch. Horký: 

Sdělil, že v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů nebude 

k této předloze hlasovat. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasuje (Ing. arch. Horký), 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2490/64/7/2017 Smlouva o právu provést stavbu „Inženýrské sítě a komunikace pro 

lokalitu výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“ 

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 „Inženýrské sítě a komunikace pro 

lokalitu výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“ na částech pozemků p.č. 213 a p.č. 

723/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemků a panem R.Š., jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 14:25 – 14:40 hodin. 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2491/64/8/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech spádových 

mateřských škol na území města Přerova 

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

závaznou vyhlášku č. 1/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol na území statutárního 

města Přerova. Text upravené Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2017 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl úpravu Obecně závazné vyhlášky: 

- Doplnit -  … na základě ustanovení § 179 odst. 3 zákona a § 178 odst. 2 až 4 zákona č.  

561/2004 Sb., o předškolním, základním, … 

- Doplnit - článek 1 Předmět vyhlášky – Touto vyhláškou se stanoví jeden školský obvod … 

- Upravit název článku 2 Stanovení školského obvodu spádových mateřských škol. 

- Vyškrtnout v články 2 – poslední větu – Školský obvod tvoří celé území města Přerova 

včetně jeho všech místních částí. 

 

 

Hlasování o navržených úpravách OZV: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

Hlasování o celém usnesení: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

2492/64/8/2017 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14 - 

jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní 

komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

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

 

1. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, zřízené statutárním městem 

Přerov, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

2. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, zřízené statutárním městem Přerov 

dle předloženého návrhu, s účinností od 3. 3. 2017. 

 Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14: 

 Bc. Tomáš Navrátil (člen určený zřizovatelem) 

 Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem) 

 Mgr. Martina Dřímalová (člen určený ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje) 

 Bc. Michaela Gálíčková  (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

podle druhu a typu příslušné školy, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov,        

U tenisu 2) 

 Kateřina Šípalová (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 

14) 

 Mgr. Jitka Zavadilová (školní inspektor České školní inspekce),  

 

3. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 - pana Bc. Tomáše 

Navrátila, s účinností od 3. 3. 2017, 

 

4. schvaluje, že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 je s účinností od 3. 3. 

2017 paní Jitka Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení 

školství a mládeže Magistrátu města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

5. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Optiky 14 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2493/64/8/2017 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

poskytnutí dotace do výše 3.260.000 Kč subjektu Sportovní klub Žeravice, spolek, IČ: 45180521,        
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se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov, na zastřešení stávajícího hřiště             

na pozemcích p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní plocha) v k.ú. Žeravice v roce 2017 – 2018, v případě,          

že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133510 

Podpora materiálně technické základny sportu programové financování, vyhlášeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 2017. Celkové předpokládané 

náklady na projekt činí 10.868.000 Kč. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.3.2018 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2494/64/8/2017 Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč    

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov     

a subjektem SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Přerov, IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 

1347, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, na částečnou úhradu nákladů 

spolku spojených s organizací krajského kola soutěže družstev profesionálních                          

a dobrovolných hasičů Olomouckého a Moravskoslezského kraje v požárním sportu 2017 – 

kategorie ženy a muži, které se uskuteční ve dnech 17. - 18. 6. 2017 v Přerově. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2017, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.5.2017 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 

Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j.n. 

 (individuální dotace) 

42,0 * - 15,0 27,0 

3419 610  Ostatní tělovýchovná  

 činnost (individuální dotace) 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

VARIANTA  II: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem SH ČMS 

- Okresní sdružení hasičů Přerov, IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 1347, Lipník nad Bečvou I-
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Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací 

krajského kola soutěže družstev profesionálních a dobrovolných hasičů Olomouckého                          

a Moravskoslezského kraje v požárním sportu 2017 – kategorie ženy a muži, které se uskuteční            

ve dnech 17. - 18. 6. 2017 v Přerově. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

9.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2495/64/9/2017 Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč 

18.000 Kč  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 

61985872, se sídlem Nádražní 94, 751 01 Tovačov,  na provoz sociálních služeb "Poskytovaní 

sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2017". 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.5.2017 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 

Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

82,0 - 40,0 

- 18,0 

42,0 

64,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

9,9 + 40,0 

+ 18,0 

49,9 

27,9 

 

 

VARIANTA  II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov 

pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Nádražní 94, 751 01 Tovačov,  

na projekt "Poskytování sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 

2017". 
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Předkladatel materiálu náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Doporučil variantu I. usnesení a dotaci ve výši 18.000 Kč. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení a dotaci ve výši 18.000 Kč : 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

  

 

2496/64/9/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 28,26 m2, v domě č. p. 2534, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/10,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem O.K., za nájemné ve výši 

1.401 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, 

za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu s panem P.K. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kojetínská 1826/22, s 

panem A.H. 

 

3. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kojetínská 1826/22, s 

panem R.M. 

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Kojetínská 1826/22, s 

paní I.M. 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Kojetínská 1826/22, s 

panem M.M. 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kojetínská 1826/22, s 

panem J.P. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2497/64/9/2017 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 

odst. 6 zákona  

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 - 22 osob včetně osob s nimi 

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

Vydaný souhlas platí do 31. 3. 2018. 
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2. vydává vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce 

ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 4 osoby včetně osob s nimi 

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 6.3.2017 

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. Měřínský, p. Pospíšilík), 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2498/64/9/2017 Krizové bydlení - pověření vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a školství v urgentních 

případech na základě návrhu jejího poradního orgánu Kazuistické skupiny k rozhodnutí o přidělení 

bytu v rámci projektu "Krizové bydlení". 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl doplnit do usnesení:   … na základě návrhu jejího poradního orgánu … 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

10.RŮZNÉ 

2499/64/10/2017 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Zprávu o výsledcích interního auditu za rok 2016. 

 

2. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 1 

Interní audit "Audit systému zadávání veřejných zakázek malého rozsahu". 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

 

3. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 2 

Operativní interní audit "Prověření okolností pracovní cesty zaměstnance statutárního města 

Přerova Bc. Radka Kuchty konané 7.6.2016". 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 30.6.2017 
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4. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy 3B 

Interní audit "Autoprovoz". 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 31.12.2017 

 

5. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 6, část 

"Stanovisko k zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerov v městském domě". 

Odpovídá: Ing. D. Novotná 

Termín: 31.12.2017 

 

6. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 7, část 

"Nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního města Přerova v privatizovaných 

bytových domech, kde jsou umístěny výměníkové stanice a objektové předávací stanice tj. 

technologie ve vlastnictví spol. Teplo Přerov a.s. a nebytové prostory, kde jsou zřízeny kryty 

civilní obrany". 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

 

7. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 7, část 

"Prověření nastavení kontrolních mechanismů v oblasti nákupu kancelářského materiálu, 

tonerů do kopírek a tiskáren". 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 30.6.2017 

 

8. ukládá realizovat doporučení č. 5 a č. 6, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle 

přílohy č. 7, část "Prověření nastavení kontrolních mechanismů v oblasti nákupu 

kancelářského materiálu, tonerů do kopírek a tiskáren". 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 30.6.2017 

 

9. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 7, část 

"Nakládání a hospodaření s majetkem města, Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce 

nebytových prostor". 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

2500/64/10/2017 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pojmenování ulice v Přerově, v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 

1028, 1027/7 názvem U Montáže. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

2501/64/10/2017 Návrh na personální změny 

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 navrhnout              

na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů do představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se 

sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02  Přerov, IČ: 476 74 521, MUDr. Michala 

Chromce. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

11.  INFORMACE  PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

2502/64/11/2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

podněty a připomínkami vznesenými na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Ing. D. Novotná 

Termín: 20.3.2017 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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2503/64/11/2017 Projednání stížnosti pana Marka Dostála 

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

1.   bere na vědomí stížnost pana Marka Dostála ze dne 8. 2. 2017 a souhlasí se způsobem            

a výsledkem jejího vyřízení, které bylo panu Marku Dostálovi zasláno v písemné podobě dne 

16. 2. 2017 a tím považuje podnět ze dne 17. 2. 2017 za vyřízený. 

 

2. ukládá Kanceláři primátora, v případě, že budou na statuární město Přerov doručeny          

od téhož stěžovatele opakované stížnosti v jedné a téže věci, které nebudou obsahovat žádné 

nové skutečnosti, tak využít ustanovení čl. 6 odst. 8 Vnitřního předpisu č. 2/06 a takovéto 

stížnosti nebude třeba prošetřovat. 

 

 

Předkladatel materiálu primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl úpravu usnesení: vyškrtnout bod 2) usnesení. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl usnesení: 

 

2504/64/11/2017 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí omezení pravomocí pana Antonína Prachaře 

zastupovat město Přerov ve věcech dopravních - dálnice D1. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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12. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 64. schůzi Rady města Přerova dne 2. března 2017 v 15.45 

hodin. 

 

V Přerově dne 2. března 2017 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                              Bc. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 


