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ZÁPIS 

 

z 65. schůze Rady města Přerova konané dne 16. března 2017 

 
 

 
PROGRAM: 
 
 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 
2. Volba ověřovatele zápisu primátor 
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 
4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Měřínský 

4.2 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 
realizaci generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 
Tatra 815 

Ing. Měřínský 

4.3 Upuštění od vymáhání pohledávek Ing. Měřínský 
5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Přebudování suchého poldru na vodní plochu  p. Košutek 

5.2 Revitalizace rybníků v Předmostí p. Košutek 
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - 
Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ – rozhodnutí o 
vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem  

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Demolice bytových domů na ulici Škodova v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“ – 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Smlouva o převodu práv a povinností Ing. Měřínský 

6.5 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově Ing. Měřínský 
6.6 Cyklostezka Velká Dlážka  Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka  „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě 
SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ -  schválení smluvního zastoupení 
zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.8 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 
2027“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení, pověření komise 

p. Košutek 

6.9 Obnova přejezdu vlečky v závodě Teplárna Přerov s místní 
cyklostezkou   

p. Košutek 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/pacht nemovité 
věci z/v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 545 v 
k.ú. Henčlov 

p. Košutek 
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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/úplatný převod nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 
166 v k.ú. Popovice u Přerova a smlouva o právu provést stavbu 
oplocení na části p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 

7.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 62 v k.ú. Dluhonice                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.5.1 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 

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

p. Košutek 

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

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.5.5 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6824/13, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20,  p.č. 
6820/21 a p.č. 6820/22 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemku v majetku statutárního města Přerova –  p.č. 
4672/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 1018 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.12.1 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ a 
z dopravní značky B 29 zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která 
jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).   

p. Košutek 

7.12.2 Rozšíření sběrné sítě použitých jedlých olejů a tuků na veřejně 
přístupných kontejnerových stanovištích na území města Přerova 

p. Košutek 

7.12.3 Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací, 
veřejné zeleně a nezpevněných ploch 

p. Košutek 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova „Nástavba a stavební úpravy RD 
Spojovací 14/30 v Újezdci u Přerova“ – objektu k bydlení č.p. 14, 
příslušném pro část obce Přerov VI – Újezdec, který je součástí 
pozemku p.č. 68 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 
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7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
528/7 v k.ú. Předmostí - vodovodní a kanalizační přípojka pro 
novostavbu RD na pozemku p.č. 351/4 a p.č. st. 608 vše v k.ú. 
Předmostí 

p. Košutek 

7.14.3 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
456/1 v k.ú. Lověšice u Přerova – „Vodovodní přípojka domu č.p. 77 
v Lověšicích“ na pozemku p.č. st. 76/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
50/12 v k.ú. Vinary u Přerova - „Sjezd k novostavbě RD na pozemku 
p.č. 50/13 v k.ú. Vinary u Přerova“ 

p. Košutek 

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 167, p.č. 59 a  p.č. 171 vše v k.ú. Žeravice - „Novostavba RD, 
parcela č.408, 409, k.ú.: Žeravice - sjezd, přístupový chodník, 
přípojky vody, kanalizace a NN“ 

p. Košutek 

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
3120 v k.ú. Přerov - „Sjezd do dvoru na p.č. 3118/1 v k.ú. Přerov“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 
poskytnutí daru  

Bc. Navrátil 

8.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2017  

Bc. Navrátil 

8.3 Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu 
vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

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

Bc. Navrátil 

9.2 Senior taxi Přerov - pověření vedoucí odboru  Bc. Navrátil 
9.3 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k 

obecnímu bytu 
Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Nabídka Televize Přerov s.r.o Ing. Měřínský 

10.2 Návrh na zřízení Komise škodní  Ing. Měřínský 
10.3 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Ing. Měřínský 

10.4 Žaloba o zaplacení 3.154.964,- Kč s příslušenstvím primátor 
10.5 Použití znaku města Přerova primátor 

10.6 Schválení vyřazení služebního vozu a následné schválení 
podmínek odprodeje 

primátor 

11. Informace primátora, náměstsků primátora, členů Rady města, 
tajemníka MMPr 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 
 
Předsedající:   Mgr. Vladimír Puchalský     
 
 
Členové Rady města: 
 
Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, Ing. arch. Jan Horký, p. Radek Pospíšilík, p. Rudolf 
Neuls, Ing. Jiří Kohout, Ing. Petr Vrána, Ing. Vladimír Holan 
 
 
Omluveni:  Ing. Petr Měřínský 
   Pavel Košutek 
    
         
Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník magistrátu 

Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora 
Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 
Ing. Eva Řezáčová – vedoucí Odboru ekonomiky 
Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 
Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 
Ing. Jitka Kočicová – vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a   
obecního ŽÚ 
Ing. Ivana Pinkasová – vedoucí Odboru řízení projektů a investic 

 
 
Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 
Jednání 65. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 16. března 2017  
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 radních, omluveni byli náměstci 
primátora Ing. Petr Měřínský a p. Pavel Košutek. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  
 

 

 

2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

V souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů Ing. arch. Jan 

Horký oznámil, že při projednávání materiálu 7.14.1 „Žádost o uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu na pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova „Nástavba a stavební úpravy RD Spojovací 14/30 
v Újezdci u Přerova“ – objektu k bydlení č.p. 14, příslušném pro část obce Přerov VI – Újezdec, který 
je součástí pozemku p.č. 68 v k.ú. Újezdec u Přerova“ nebude hlasovat. 

Ing. Jiří Kohout navrhl neprojednávat materiál 10.1 „Nabídka Televize Přerov s.r.o.“ na dnešní schůzi 
Rady města. 
Hlasování:  8 pro, 1 se zdržel (Mgr. Puchalský), 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek)  
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Primátor Mgr. Vladimír Puchalský navrhl neprojednávat materiály 6.9 „Obnova přejezdu vlečky 
v závodě Teplárna Přerov s místní cyklostezkou“ a 7.3.2 „Bezúplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v Přerově“ na dnešní 
schůzi Rady města.                                                                                                                                                                                   
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 
 
Dále primátor Mgr. Puchalský navrhl, aby materiály 4.2 „Dotace pro Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje na realizaci generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815“ 
a 10.3 „Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje“ byly projednány společně. 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 

 

 
Hlasování o upraveném programu:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 
Hlasování o ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

2505/65/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 65. schůze Rady města 

Přerova konané dne 16. března 2017 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  upravený program 65. schůze Rady města Přerova konané dne 16. března 2017, 
 
2. schvaluje  Ing. Vladimíra Holana ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ  
 

- bez písemné předlohy 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.  
 
Materiály ústně předložily vedoucí Odboru ekonomiky Ing. Eva Řezáčová a vedoucí Kanceláře 
primátora Ing. Daniela Novotná.  

 

2506/65/4/2017 Rozpočtové opatření č. 5 

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:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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2507/65/4/2017 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na realizaci 

generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a 
subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem 
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na realizaci generální opravy výškové 
mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 
smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a 

závazného ukazatele: 
 

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

opatření 

rozpočet po 
úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech 

135 493,0 * + 300,0 135 793,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 
úpravě 

5279 1XX Záležitosti krizového řízení j. n. 7,5 + 300,0 307,5 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 18 017,4 + 300,0 18 317,4 
 
3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2549/65/10/2017 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a Českou 

republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 
7.500,- Kč pro účely požární ochrany. 
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2. pověřuje  Ing. Petra Měřínského, náměstka primátora, podpisem darovací smlouvy. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2508/65/4/2017 Upuštění od vymáhání pohledávek 

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

VARIANTA  I. 

 
schvaluje  upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti za neuhrazené faktury za svoz 
komunálního odpadu z let 2005 - 2006  za těmito dlužníky: 
 
a) Jaroslavem Smetanou, se sídlem Líšná 78, 751 15, IČ 73320757, celkem ve výši 6.558,16 Kč, 

z toho činí neuhrazená částka za nezaplacený svoz komunálního odpadu 2.138,50 Kč a úrok z 
prodlení 4.419,66 Kč, 

 
b) Lumírem Podmolíkem, se sídlem Želátovská 2666/14, Přerov 750 02, IČ 47182385, celkem ve 

výši 7.667,33 Kč, z toho činí neuhrazená částka za nezaplacený svoz komunálního odpadu 
2.500,50 Kč a úrok z prodlení 5.166,83 Kč. 

 
VARIANTA  II. 
neschvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti za neuhrazené faktury za svoz 
komunálního odpadu z let 2005 - 2006  za těmito dlužníky: 
 
a) Jaroslavem Smetanou, se sídlem Líšná 78, 751 15, IČ 73320757, celkem ve výši 6.558,16 Kč, z 

toho činí neuhrazená částka za nezaplacený svoz komunálního odpadu 2.138,50 Kč a úrok z 
prodlení 4.419,66 Kč, 

 
b) Lumírem Podmolíkem, se sídlem Želátovská 2666/14, Přerov 750 02, IČ 47182385, celkem ve 

výši 7.667,33 Kč, z toho činí neuhrazená částka za nezaplacený svoz komunálního odpadu 
2.500,50 Kč a úrok z prodlení 5.166,83 Kč. 

 
 
Hlasování o variantě I., kterou doporučil odbor ekonomiky:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský,     
p. Košutek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora.  
 
Materiály ústně předložil vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala.  
 

 

2509/65/5/2017 Přebudování suchého poldru na vodní plochu  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit zpracování projektové 

dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro přípravu akce přebudování suchého 
poldru v Přerově-Újezdci a její následnou realizaci za podmínky finančního krytí 

 
2. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka, aby požádal dopisem Státní pozemkový úřad 

realizovat opatření zahrnutá v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Újezdec u Přerova 
v návaznosti na suchý poldr 

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2510/65/5/2017 Revitalizace rybníků v Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání ukládá odboru řízení projektů a investic zajistit zpracování 
projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle zpracované studie proveditelnosti 
(var. V1), včetně připomínek z Komise pro životní prostředí, pro přípravu akce revitalizace rybníků v 
Předmostí, za podmínky finančního krytí 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.  
 
Materiály ústně předložila vedoucí Odboru řízení projektů a investic Ing. Ivana Pinkasová  a vedoucí 
Odboru evidenčních správních služeb a obecního ŽÚ Ing. Jitka Kočicová.  

 

2511/65/6/2017 Veřejná zakázka „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - 

Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ – rozhodnutí o 

vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí závěry a doporučení komise ustanovené zadavatelem pro otevírání nabídek, 

posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
„Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního 
příkopu“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 
2. vylučuje  z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace 

hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ 
účastníka výběrového řízení Zamazal ml. & spol., s.r.o., Kohoutova 1455/34, Husovice, 613 
00 Brno, IČ 60712384, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, 

 
3. rozhodla , že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace 

hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“, je 
účastník výběrového řízení STAVBY - BALLER s.r.o., č.p. 30, 742 37 Spálov, IČ 29396841, 
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně  nabídkou, 
která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

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

společností STAVBY - BALLER s.r.o., č.p. 30, 742 37 Spálov, IČ 29396841, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace hradního příkopu zámku v 
Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“. 

                
Cena za plnění bude činit 1.122.760,00 Kč bez DPH, tj. 1.358.540,00 Kč vč. DPH.  
 
V případě, že vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne  řádnou 
součinnost k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, jehož 
nabídka se na základě hodnocení umístila jako další v pořadí a současně splnila stanovené zadávací 
podmínky. 
 
Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 2345/62/6/2017, ze dne 26. ledna 2017. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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2512/65/6/2017 Veřejná zakázka „Demolice bytových domů na ulici Škodova v 

Přerově“ - 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 P17V00000006 na stavební práce s 

názvem „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“, 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 P17V00000006 na stavební práce s 

názvem „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ 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 

Marek Dostál Člen ZM Ing. arch. Horký Jan Člen ZM 

Ing. Tomáš  Grapl Projektant - odborník Ing. Aleš Kovář Projektant - odborník 

Ing. Jiří Draška Odborník Ing. Karel Šimeček, MBA Odborník 

Ing. Ondřej Svák VPRID - odborník Ing. Petr Hermély VPRID - odborník 
 

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:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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2513/65/6/2017 Veřejná zakázka „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ZŠ 

Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“, dle příloh č. 1 - 2, 
 
2. schvaluje  zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

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

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-
Újezdec, 750 02 Přerov 

25395653 

2. LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 163/12, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov 

27834280 

3. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 
750 02 Přerov 

27769585 

4. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov 

49689053 

5. VESTAV group s.r.o., Vyškov, Víta Nejedlého 601, PSČ 68201 27675912 
4. ustanovuje  dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek ve složení: 
 

Pořadové 
číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Bc. Tomáš Navrátil Zástupce zadavatele 

2. Ing. arch. Jiří Valert projektant Ing. Pavla Trojanová projektant 

3. Valerie Švestková Zástupce VPRID Marek Dostál Zástupce VPRID 
 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  
veřejných zakázek a dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  
veřejných zakázek a dotací  

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

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení 
účastníků, oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

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

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

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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2514/65/6/2017 Smlouva o převodu práv a povinností 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  Smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících z Veřejnoprávní smlouvy č. 

1/2017 uzavřenou mezi společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 247 29 035, DIČ: CZ24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín 4, zastoupena na základě plné moci č. PM/II - 
181/2016 ze dne 27. 4. 2016 společností SB projekt s.r.o., IČ: 277 67 442, DIČ: CZ27767442, 
se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01, Hodonín, zastoupená jednatelem společnosti panem 
Janem Štoksou (nabyvatel) a statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11  Přerov, IČ 
00301825, DIČ CZ00301825 (převodce) 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2515/65/6/2017 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  zahájení projektové přípravy na investiční akci: „Protipožární zabezpečení  

Městského domu v Přerově.“ 
 
2. pověřuje  Odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektových dokumentací v 

rozsahu dokumentací pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně vydání příslušných 
rozhodnutí. 

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2516/65/6/2017 Cyklostezka Velká Dlážka  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  zařazení projektu "Cyklostezka Velká Dlážka" mezi projekty navržené na 

spolufinancování z ITI Olomoucká aglomerace, 
 
2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu v souladu s výzvou ITI Olomoucké aglomerace, 
 
3. pověřuje  náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání 

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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2517/65/6/2017 Veřejná zakázka  „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC 

v Přerově v ul. Dluhonská“ -  schválení smluvního zastoupení 

zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 
zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace místa křížení - 
mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“. 

 
2. pověřuje  Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 
města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 
uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 
společností RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843. 

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 
 
Z jednání Rady města odešla Ing. Pinkasová a byla přizvána vedoucí Odboru evidenčních  správních 
služeb a obecního ŹÚ Ing. Jitka Kočicová. 
 

 

2518/65/6/2017 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 

2027“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 

zadávacího řízení, pověření komise  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky P17V00000011 na služby s názvem 

„Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 2027“, 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 § 25 
zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného řízení podle § 3 
písm. b) a § 55, postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona. 

 
2. schvaluje  zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky P17V00000011 na služby s názvem 

„Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 2027“ 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: 
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Komise pro otevírání obálek ve složení:  
 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Mgr. Daniel Jadrníček Fiala, Tejkal a partneři, 
advokátní kancelář s.r.o. 

Mgr. Pavel Koukal Fiala, Tejkal a partneři, 
advokátní kancelář s.r.o. 

 
Komise pro posouzení splnění podmínek účasti účastníka a hodnocení nabídek: 
 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Mgr. Vladimír Puchalský Zástupce zadavatele 

Ing. Jitka Kočicová Odborník Ing. Ivana Pinkasová Odborník 

Bc. Margita Považanová Odborník Mgr. Jan Strejček Odborník 

Ing. Ondřej Svák VPRID - odborník Valeria Švestková VPRID - odborník 

Ing. arch. Jan Horký Člen ZM Ing. Vladimír Holan Člen ZM 

Michal Zácha, Dis. Člen ZM Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D. 

Člen ZM 

Ing. Bohumír Střelec Zástupce MČ Petr Laga Zástupce MČ 

 

Administrátor zadávacího 
řízení 

Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Daniel Jadrníček Fiala, Tejkal a partneři, 
advokátní kancelář s.r.o. 

Mgr. Pavel Koukal Fiala, Tejkal a partneři, 
advokátní kancelář s.r.o. 

 
4. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka 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 Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání 

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

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

6.9/65/6/2017 Obnova přejezdu vlečky v závodě Teplárna Přerov s místní cyklostezkou   

Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I. 
 
1. schvaluje realizaci akce stavebního objektu SO 02 „Obnova přejezdu vlečky v závodě 

Teplárna Přerov s místní cyklostezkou.“ dle návrhu technického řešení popsané ve variantě č. 
1 důvodové zprávy za cenu 270 tis. Kč bez DPH, 326,7 tis. Kč s DPH. 

 
2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb uzavřít smlouvu se zhotovitelem celé 

stavby: „Obnova podloží vlečky v závodě Teplárna Přerov.“ (Advanced World Transport a.s., 
Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, PSČ 702 62, IČO: 47675977) na rea lizaci 
stavebního objektu SO 02 dle bodu 1 tohoto usnesení, tak aby byly realizovány v měsíci 
květen-červen 2017 za podmínky finančního krytí. 
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3. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu 

 
 
VARIANTA  II 
 
1. schvaluje realizaci akce stavebního objektu SO 02 „Obnova přejezdu vlečky v závodě 

Teplárna Přerov s místní cyklostezkou.“ dle návrhu technického řešení popsané ve variantě č. 
2 důvodové zprávy za cenu 1 095 tis. Kč bez DPH, 1 324,95 tis. Kč s DPH 

 
2. ukládá odboru řízení projektu a investic uzavřít smlouvu se zhotovitelem celé stavby: 

„Obnova podloží vlečky v závodě Teplárna Přerov.“ (Advanced World Transport a.s., 
Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, PSČ 702 62 , IČO: 47675977 ) na realizaci 
stavebního objektu SO 02 dle bodu 1 tohoto usnesení, tak aby byly realizovány v měsíci 
květen-červen 2017 za podmínky finančního krytí akce.  

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu  
 
 
VARIANTA  III. 
 
1. schvaluje realizaci akce stavebního objektu SO 02 „Obnova přejezdu vlečky v závodě 

Teplárna Přerov s místní cyklostezkou.“ dle návrhu technického řešení popsané ve variantě č. 
3 důvodové zprávy za cenu 752 tis. Kč bez DPH, 909,92 tis. Kč s DPH  

 
2. ukládá odboru řízení projektů a investic uzavřít smlouvu se zhotovitelem celé stavby: 

„Obnova podloží vlečky v závodě Teplárna Přerov.“ (Advanced World Transport a.s., 
Hornopolní 3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 62, IČO: 47675977)  na realizaci 
stavebního objektu SO 02 dle bodu 1 tohoto usnesení, tak aby byly realizovány v měsíci 
květen-červen 2017 za podmínky finančního krytí akce.  

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu  
 
Materiál byl stažen z jednání – viz výše. 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
Materiály předložili, jako písemné předlohy, navrhovatel Pavel Košutek , náměstek primátora. 
 
Materiály ústně předložil vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslav Dohnal. 
 

 

2519/65/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/pacht nemovité 

věci z/v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 545 v k.ú. 

Henčlov 

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

VARIANTA  I. 

schvaluje  záměr statutárního města Přerova - pacht pozemku p.č. 545 zahrada  výměře 792 m2  v k.ú. 
Henčlov. 
 
VARIANTA  II. 
schvaluje záměr statutárního města  Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 545 zahrada  výměře 792 
m2  v k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovité věci 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.  
 

 
Hlasování o variantě I., kterou doporučil Odbor správy majetku a komunálních služeb:  9 pro,    
2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2520/65/7/2017 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje 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. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2521/65/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - pacht/úplatný převod nemovité 

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

k.ú. Popovice u Přerova a smlouva o právu provést stavbu oplocení na 

části p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA  I. 
 
1. schvaluje  záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 166 ostatní plocha o 

výměře cca 44 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 
 
2. schvaluje  uzavření smlouvy o právu provést stavbu oplocení na části pozemku p.č. 166 ostatní 

plocha v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) 
a Ing. R.Ch. a Z.Ch. (jako stavebníky) ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.4.2017 

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

 
 
 
VARIANTA  II. 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 166 ostatní 

plocha o výměře cca 44 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu oplocení na části pozemku p.č. 166 ostatní 

plocha v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) 
a Ing. R.Ch. a Z.Ch. (jako stavebníky) ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.4.2017 

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

 

 
Hlasování o variantě I., kterou doporučil Odbor správy majetku a komunálních služeb:  9 pro,    
2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2522/65/7/2017 Úplatný převod nemovité  věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 62 v k.ú. Dluhonice                                                                                                                                                                                    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod pozemku p.č. 62 zahrada o výměře 495 m2 v k.ú. Dluhonice ze společného jmění manželů J. a 
M.K. do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 143.550,- Kč, t.j. 290,- Kč/m2 
a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 za podmínky zajištění finančního krytí. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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7.3.2/65/7/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v Přerově                                                                                                                                                                                    

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod 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. 
 
Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – část komunikace - silnice 
I/55 (ul. Palackého) v Přerově                                                                                                                                                                                    
 
 
Materiál byl stažen z jednání – viz výše. 
 

 

2523/65/7/2017 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 21.3.2014, ve znění dodatků č. 1 až 

č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností VELUTOX 
s.r.o., se sídlem Přerov X-Popovice, Hanácká 70/28, IČ 02479575, jako nájemcem na prostor 
sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 
je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) o celkové výměře 129,06 
m2, ve znění dle přílohy.  

 
Dodatek č. 4 se týká: 
 
1.  změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017 se mění na novou 
dobu nájmu - na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
2. výše nájemného, kdy původní výše nájemného 103.248,-Kč/rok (bez DPH) se mění na novou výši 
nájemného dle vnitřního předpisu č. 7/09 - 123.422,-Kč/rok (bez DPH). 
 
2. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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2524/65/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 

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

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uazvření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne  8.2.2012, ve znění dodatků č. 1 až 

č. 5, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Televize 
Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 2883/2, IČ 28624882, jako nájemcem na 
prostor sloužící podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) o celkové 
výměře 203,47 m2,  ve znění dle přílohy.  

 
Dodatek č. 6 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017 se 
mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017. 
 
2. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2525/65/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

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

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

Přerov (Palackého 1) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje  uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne  29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 

a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností ABS 
trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 26862999, jako nájemcem  
na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 41,79 
m2, ve znění dle přílohy.  

 
Dodatek č. 3 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017 se 
mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017. 
 
2. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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2526/65/7/2017 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

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

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

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje  uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 a 

č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatel a Naděždou Vinklárkovou, 
místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na 
nebytovou jednotku č. 2588/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 
2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 
4) o celkové výměře 98,31 m2, ve znění dle přílohy č.1.  

 
Dodatek č. 3 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017 se 
mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017. 
 
2. schvaluje  uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 a 

č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatel a Naděždou Vinklárkovou, 
místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na 
nebytovou jednotku č. 2588/102 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 
2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 
4) o celkové výměře 65,27 m2, ve znění dle přílohy č. 2.  

 
Dodatek č. 3 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.3.2017 se 
mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017. 
 
3. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. a 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 

 

2527/65/7/2017 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.7.2004 mezi statutárním 

městem Přerov (jako pronajímatelem) a Moravskou zemědělskou a.s., se sídlem Grymovská 
268, 75121 Prosenice, IČ: 2770396 (jako nájemcem), ve znění dle přílohy č. 1. 

 
Dodatkem se s účinností od 31.3.2017 z předmětu nájmu vyjímá pozemek p.č. 6405/42 v k.ú. Přerov. 
Současně dochází k přepočtu výše nájemného, které nově činí 400,- Kč ročně. Součástí dodatku je 
ujednání o závazku pronajímatele uhradit nájemci jednorázovou finanční náhradu za ozimou obilovinu 
zasetou na p.č. 6405/42 v k.ú. Přerov, v celkové výši 52.203,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu 
DPH. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 
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2. schvaluje  uzavření smlouvy o úhradě náhrady za vyjmutí pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov 
z předmětu nájmu mezi statutární městem Přerov (jako pronajímatelem) a Panattoni Czech 
Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha  1(jako 
investorem) ve znění dle přílohy č. 2. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.3.2017 

3. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 
a 2. návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

 
Hlasování:  8 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek)  
 

 

2528/65/7/2017 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6824/13, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20,  p.č. 

6820/21 a p.č. 6820/22 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy  o výpůjčce, jejímž předmětem jsou pozemky p.č. 6820/1 orná 

půda o výměře 1887 m2, p.č. 6824/13 orná půda o výměře 926 m2, p.č. 6820/19 orná půda o 
výměře 18015 m2,  p.č. 6820/20 orná půda o výměře 1364 m2, p.č. 6820/21 orná půda o 
výměře 1665 m2 a p.č. 6820/22 orná půda o výměře 3282 m2 vše v k.ú. Přerov mezi 
statutárním městem Přerov jako  půjčitelem a Střední školou  zemědělskou Přerov, 
zastoupenou ředitelem Mgr. Radovanem Rašťákem jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou  3 měsíce,  ve znění dle přílohy č.1. 

 
Účelem výpůjčky je využití těchto pozemků  pro zemědělské účely pro praktickou výuku žáků se 
zemědělskou technikou. 
 
2. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2529/65/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova –  p.č. 4672/1 v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  návrh člena Rady města Ing. arch. Jana Horkého neprojednávat na 65. schůzi Rady 

města Přerova materiál "Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést stavbu 
na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 4672/1 v k.ú. Přerov“ 
 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb prověřit možnost souběžného vedení 
tras ukládaných kabelů se stávajícími. 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 
podzemní kabelové vedení NN,  a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  
a umožnit oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 
nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, podzemního kabelového vedení 
NN k tíži pozemku p.č. 4672/1 v k.ú.  Přerov, a to ve prospěch  Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063  a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z 
věcného břemene - služebnosti a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 
130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti.   
 
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úhradu 
stanovenou na základě znaleckého posudku. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 
jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá 
statutární město Přerov. V případě, že bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová 
úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě,  podzemního kabelového vedení NN a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy 
budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného břemene - služebnosti. Budoucí  povinný z věcného 
břemene - služebnosti vyzve budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu budoucí oprávněný z 
věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 
podzemního kabelového vedení NN a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně 
ochranného pásma, anebo v případě, že mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti 
nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 
podzemního kabelového vedení NN do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný  z věcného břemene - 
služebnosti opatří tyto listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. 
Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znale ckého posudku, 
jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 
věcného břemene do katastru nemovitostí. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu podzemního optického kabelového vedení, 

název stavby „RVDSL1721-M-M-PRRR9-PRRR1HR-MET“ na pozemku p.č. 4672/1 v k.ú. 
Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem.  

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.4.2017 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. a 2.  návrhu  usnesení, a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 
základě tohoto právního jednání. 
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Ing. arch. Horký podal protinávrh neprojednat tento materiál a  doporučil, aby bylo uloženo Odboru 
správy majetku a komunálních služeb prověřit možnost souběžného vedení tras ukládaných kabelů se 
stávajícími. 
 

 
Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého:  7 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Netopilová, Ing. Holan),     
2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2530/65/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 

statutárního města Přerova – p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, 
včetně případné rekonstrukce  a odstranění  podzemního  kabelové vedení NN k tíži pozemku 
p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle geometrického plánu č. 605-671/2014, a to 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 
24729035. 

 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 
z věcného břemene – služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu 
neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 06-1746/2017, ve výši 2.330,- Kč, včetně 
DPH. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a uhradí 
správní poplatek za vklad. Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a 
znaleckého posudku. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.4.2017 

2. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání. 

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2531/65/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 

statutárního města Přerova – p.č. 1018 v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného  z 

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, 
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včetně případné rekonstrukce  a odstranění  podzemního  kabelové vedení NN k tíži pozemku 
p.č. 1018 v k.ú. Dluhonice,  a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 
02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti.  

 
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti.   
 
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úhradu 
stanovenou na základě znaleckého posudku s tím, že jednorázová úhrada bude vyčíslena včetně 
náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem stavby podzemního 
kabelového vedení NN. Vyhotovení znaleckého posudku zadá statutární město Přerov. V případě, že 
bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního kabelového vedení NN,  a to do 1 
měsíce ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného břemene - 
služebnosti. Budoucí  povinný  z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího oprávněného z 
věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 6 
měsíců ode dne, kdy mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního 
kabelového vedení NN a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku, anebo v případě, že mu 
budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne splnění 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního 
kabelového vedení NN, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný    z věcného břemene - služebnosti opatří 
tyto listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí 
náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za 
zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.4.2017 

2. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu  usnesení,  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 
tohoto právního jednání. 

 

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2532/65/7/2017 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ a z dopravní značky B 29 

zákaz stání ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a).   

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

VARIANTA  I. 
 
1. vyslovuje  souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 
města na 2 roky vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 
povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Luďka Pospíšila z důvodu zajištění akcí 
pořádané KIS Přerov na nám. T. G. Masaryka a Horním náměstí. 

 
Trasa výjimky: ul. Kratochvílova, nám. T. G. Masaryka, Bratrská, Kozlovská, Pod Valy, Na Marku, 
Spálenec, Pivovarská, Horní náměstí, Mostní, Jateční. 
 
RZ 5M8 7349                Mercedes-Bens Atego 83 8T                   8 600 kg 
  
 
 
 
VARIANTA  II. 
1. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 
města na 2 roky vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 
povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Luďka Pospíšila z důvodu zajištění akc í 
pořádané KIS Přerov na nám. T. G. Masaryka a Horním náměstí.  

 
Trasa výjimky: ul. Kratochvílova, nám. T. G. Masaryka, Bratrská, Kozlovská, Pod Valy, Na Marku, 
Spálenec, Pivovarská, Horní náměstí, Mostní, Jateční.  
 
RZ 5M8 7349                Mercedes-Bens Atego 83 8T                  8 600 kg 
 
 

 

VARIANTA  I. 
 
2. vyslovuje  souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v centru města v termínu od 10:00 hod 31. 03. 2017 - do 24:00 hod 31. 03. 2017 ve 
vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 
přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám. T. G. Masaryka, Přerov z 
důvodu zajištění koncertu „ DYMYTRY“. Po dobu výjimky bude vozidlo odstaveno za 
autobusovou zastávku před Městským domem. 

 
Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. Bratrská. 
 
RZ 2AL4763                              IVECO ML 120 E 23 R                                12 000 kg 
VARIANTA  II. 
2. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v 
centru města v termínu od 10:00 hod 31. 03. 2017 - do 24:00 hod 31. 03. 2017 ve vymezeném 
úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 
500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám.T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 
zajištění koncertu „ DYMYTRY“. Po dobu výjimky bude vozidlo odstaveno za autobusovou 
zastávku před Městským domem. 

 
Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. Bratrská. 
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RZ 2AL4763                              IVECO ML 120 E 23 R                                12 000 kg  
 
 
Hlasování o variantě I. v bodech 1. a 2.:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2533/65/7/2017 Rozšíření sběrné sítě použitých jedlých olejů a tuků na veřejně 

přístupných kontejnerových stanovištích na území města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozšíření sběrné sítě použitých jedlých olejů a tuků 
z domácností pod katalogovým číslem 20 01 25 pomocí speciálních sběrných nádob rozmístěných na 
kontejnerových stáních území města Přerova prostřednictvím Technických služeb města Přerova v 

rozsahu přílohy č. 1. 

 
Primátor Mgr. Puchalský doporučil doplnit usnesení o „v rozsahu přílohy č. 1“.  

 
Hlasování o doplněném usnesení:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 

 

 

2534/65/7/2017 Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací, 

veřejné zeleně a nezpevněných ploch 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č...„Technické zásady a podmínky pro 
zásahy do povrchů  komunikací, veřejné zeleně a nezpevněných ploch" ve znění dle přílohy č. 1. 

 
Hlasování:  8 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek)  
 

 

2535/65/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 8/1 

v k.ú. Újezdec u Přerova „Nástavba a stavební úpravy RD Spojovací 

14/30 v Újezdci u Přerova“ – objektu k bydlení č.p. 14, příslušném pro 

část obce Přerov VI – Újezdec, který je součástí pozemku p.č. 68 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 8/1 o výměře 18.208 m2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Újezdec u Přerova, mezi statutárním městem 
Přerov, IČ: 00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako 
vlastníkem pozemku a panem P.K. a paní L.T., jako stavebníky, ve znění dle přílohy č. 1. 

    
Jedná se o nástavbu a stavební úpravy rodinného domu, objektu k bydlení č.p. 14, příslušném pro část 
obce Přerov VI – Újezdec, který je součástí pozemku p.č. 68 v k.ú. Újezdec u Přerova (ul. Spojovací 
14/30). Stavba zahrnuje novou konstrukci krovu a střešní krytiny, kdy dojde k mírnému zvednutí 
hřebene střechy. Přesah střechy 400 mm u obvodových zdí zasáhne na sousední pozemek p.č. 8/1 v 
k.ú. Újezdec u Přerova. 
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2. pověřuje  náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

V souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů Ing. arch. Jan 

Horký oznámil, že při projednávání tohoto materiálu nebude hlasovat. 

Hlasování:  8 pro, 1 nehlasoval (Ing. arch. Horký), 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2536/65/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

528/7 v k.ú. Předmostí - vodovodní a kanalizační přípojka pro 

novostavbu RD na pozemku p.č. 351/4 a p.č. st. 608 vše v k.ú. 

Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 528/7 o výměře       

6.748 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem 

Přerov, IČ: 00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako 
vlastníkem pozemku a panem Mgr. M.M. a paní Ing. Z.Š., jako stavebníky, ve znění dle 
přílohy č. 1. 

    
Jedná se o vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku 
p.č. 351/4 a p.č. st. 608 vše v k.ú. Předmostí, které budou v délce cca 8,4 m umístěny na pozemku p.č. 
528/7 v k.ú. Předmostí (Olomoucká ul.), s napojením vedle stávajícího sjezdu na pozemek p.č. 351/4 v 
k.ú. Předmostí. 
 
2. pověřuje  náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2537/65/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

456/1 v k.ú. Lověšice u Přerova – „Vodovodní přípojka domu č.p. 77    

v Lověšicích“ na pozemku p.č. st. 76/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 456/1 o výměře       

4.575 m2 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Lověšice u Přerova, mezi statutárním městem Přerov, 
IČ: 00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem 
pozemku a panem A.P., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    
Jedná se o vybudování vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 77, příslušný pro část obce Přerov III 
– Lověšice, který je součástí pozemku p.č. st. 76/2 v k.ú. Lověšice u Přerova (Družstevní 17). 
Vodovodní přípojka o délce 2,6 m bude umístěna na pozemku p.č. 456/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.  
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2. pověřuje  náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2538/65/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

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

Nemocnice Přerov – domov sester“ –  zateplení obvodového pláště 

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

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. revokuje usnesení č. 2434/63/7/2017, schválené na 63. schůzi Rady města Přerova a schvaluje 

uzavření upravené smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 2645/1 o výměře 48.370 
m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 
00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem 
pozemku a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    
Jedná se o stavbu – zateplení obvodového pláště budovy izolantem tl. 160 mm, bytového domu č.p. 
167, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2645/48 v k.ú. Přerov 
(Dvořákova 73 v Přerově). 
 
2. pověřuje  náměstka primátora pana Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 

 

2539/65/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

50/12 v k.ú. Vinary u Přerova - „Sjezd k novostavbě RD na pozemku 

p.č. 50/13 v k.ú. Vinary u Přerova“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 50/12 o výměře       

1009 m2 (orná půda) v k.ú. Vinary u Přerova  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. L.Z., jako 
stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 
Jedná se o stavbu sjezdu k novostavbě RD pozemku p.č. 50/13 v k.ú. Vinary u Přerova.  

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 15.6.2017 

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

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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2540/65/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

167, p.č. 59 a  p.č. 171 vše v k.ú. Žeravice - „Novostavba RD, parcela 

č.408, 409, k.ú.: Žeravice - sjezd, přístupový chodník, přípojky vody, 

kanalizace a NN“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 167 o výměře 1273 m2 

(lesní pozemek), p.č. 59 o výměře 547 m2 (ostatní komunikace -  ostatní plocha) a  p.č. 171 o 
výměře 416 m2 (zeleň - ostatní plocha) vše v k.ú. Žeravice  mezi statutárním městem Přerov, 
se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. K.Č., 
jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

 
Jedná se o stavbu sjezdu, přístupového chodníku, přípojek vody, kanalizace a NN k novostavbě RD na 
pozemcích p.č. 408, p.č.409 v k.ú. Žeravice. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 15.6.2017 

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

 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2541/65/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

3120 v k.ú. Přerov - „Sjezd do dvoru na p.č. 3118/1 v k.ú. Přerov“ 

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

VARIANTA  I. 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 3120 o výměře 69 m2 

(jiná plocha - ostatní plocha) v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov 
I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. P.Z., jako stavebníkem, 
ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 15.6.2017 

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

 
VARIANTA  II. 
neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 3120 o výměře 69 m2 (jiná 
plocha - ostatní plocha) v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 
Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. P.Z., jako stavebníkem, ve znění dle 
přílohy č.1. 
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Hlasování o variantě I., kterou doporučil Odbor správy majetku a komunálních služeb:  8 pro,    
1 se zdržel (Mgr. Netopilová), 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek)  
 
 

PŘESTÁVKA: 14:20 – 14:35 hodin 

 

 
 
8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

2542/65/8/2017 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 

poskytnutí daru  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč na zajištění organizace dějepisné 

soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond 
GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, jako obdarovaným, 
jejímž předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého daru, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.4.2017 

2. schvaluje  následující úpravu rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  
po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  
(individuální dotace) 

49,0* - 1,0 48,0 

3299 610 Ostatní záležitosti vzdělávání (dar) 0,0 + 1,0 1,0 

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu 
 
3. pověřuje  náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1 tohoto usnesení, 
 
4. schvaluje  použití znaku statutárního města Přerova Nadačním fondem GAUDEAMUS, za 

účelem prezentace města na velkoplošných obrazovkách v průběhu XXVI. ročníku dějepisné 
soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.4.2017 

  
Hlasování:  8 pro,1 nepřítomen (Ing. Kohout), 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2543/65/8/2017 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 

Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2017  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2017 stanovení výše úhrad za užívání školních 
hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Svisle 13, Základní škole Přerov, 
Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní škole Přerov, Želatovská 8, dle 
důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.4.2017 

Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 

 

2544/65/8/2017 Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu 

vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 20. 3. 2017 zástupce organizace Duha 
Klub Dlažka, Ing. Jaroslava Biolka členem Řídícího výboru projektu Příprava Místního akčního plánu 
vzdělávání pro ORP Přerov. Počet členů Řídícího výboru se navyšuje na 55. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 19.3.2017 

Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2545/65/9/2017 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 - všem 9 osobám a osobám s nimi 
společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 
Vydaný souhlas platí do 31. 3. 2018. 

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

práce ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem 5 osobám a osobám 
s nimi společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 
zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 20.3.2017 

Hlasování:  7 pro, 2 se zdrželi (Ing. Holan, p. Pospíšilík), 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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2546/65/9/2017 Senior taxi Přerov - pověření vedoucí odboru  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  pověřuje  vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romanu Pospíšilovou zastupováním 

statutárního města Přerova při jednání s Odborem evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu, Oddělením dopravně správních agend Magistrátu města Přerova, ve 
věci všech úkonů souvisejících se zahájením a provozováním služby Senior taxi v Přerově, 
včetně jejich podpisu. 

 
2. pověřuje  vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romanu Pospíšilovou a jí pověřené 

zaměstnance Ing. Evu Kupkovou, paní Janu Kupkovou a Bc. Zdeňku Fuksovou k 
uzavírání a podpisu rámcové smlouvy o přepravě v rámci služby Senior taxi v Přerově dle 
ustanovení § 21 odst. 4 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
a s tím souvisejících administrativních úkonů. 

 
Náměstek primátora Bc. Navrátil doplnil bod 2. o jména pověřených zaměstnanců - Ing. Evu 
Kupkovou, paní Janu Kupkovou a Bc. Zdeňku Fuksovou . 
 

 
Hlasování o doplněném usnesení:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2547/65/9/2017 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  6 (1+1), o ploše 
41,56 m2, v domě č. p. 1828, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 924, v k. 
ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 26 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.S., za nájemné 
ve výši 1 853 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017 s možností 
prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

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

Termín: 17.3.2017 

Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

10.1/65/10/2017 Nabídka Televize Přerov s.r.o 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí nabídku Televize Přerov s.r.o., se sídlem U Bečvy 2883/2, 750 02 Přerov I - 

Město, IČ: 286 24 882, DIČ CZ 28624882 na majetkový vstup do společnosti,  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) nerozhodnout o 
účasti statutárního města Přerova ve společnosti Televize Přerov s.r.o., se sídlem U Bečvy 
2883/2, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 286 24 882, DIČ CZ 28624882. 

 

Materiál byl stažen – viz výše. 

 

2548/65/10/2017 Návrh na zřízení Komise škodní  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.  
Materiál ústně předložil primátor Mgr. Vladimír Puchalský. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1.  zřizuje  podle § 102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů pětičlennou Komisi škodní, 
 
2.  jmenuje  na základě § 102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2017 předsedu, členy a organizačního pracovníka této 
komise takto: 

 
předseda: JUDr. Petr Dutko 
 
členové: Mgr. Markéta Pospíšilová, Ing. Michal Symerský, Ing. Valéria Švestková, Ing. Jitka     

Kočicová 
organizační pracovník: Mgr. Lucie Soldanová 
 

3. ukládá připravit ve spolupráci s dotčenými odbory Magistrátu města Přerova vnitřní předpis o 
škodách - o postupu projednání a řešení škodních událostí způsobených na majetku 
statutárního města Přerova. 

 
Primátor Mgr. Puchalský navrhl za předsedu Komise škodní JUDr. Petra Dutka a dále navrhl vypustit 
bod 3.  
 
Hlasování o upraveném usnesení:  7 pro, 1 proti (p. Pospíšilík), 1 se zdržel (p. Neuls), 2 omluveni 
(Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2550/65/10/2017 Žaloba o zaplacení 3.154.964,- Kč s příslušenstvím 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  podání žaloby o zaplacení částky 3.154.964,- Kč s příslušenstvím na společnost 

Dopravní a logistická společnost s.r.o., IČ: 28360311, se sídlem U Žebračky 3042/18a, Přerov 
I - Město, 750 02  Přerov. 

 
2. ukládá oddělení právnímu Kanceláře tajemníka MMPr podat žalobu dle bodu 1. návrhu na 

usnesení. 
 
3.  schvaluje  následující úpravu rozpočtu: 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6409 2111 210 Příjmy z poskytování služeb a 
výrobků (oslavy) 

0,0 + 28,0 28,0 

  2324  Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady 

376,7 + 130,0 506,7 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 
úpravě 

6171 014 Činnost místní správy 200,0 + 158,0 358,0 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 

 

2551/65/10/2017 Použití znaku města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  použití znaku města Přerova na potisk sportovních dresů Okresního soudu Přerov. 
 
2. schvaluje  použití znaku města Přerova na tabuli realizované stavby protipovodňových 

opatření Povodí Moravy. 
 
 
Hlasování:  8 pro,1 se zdržel (Ing. arch. Horký), 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek ) 
 

 

2552/65/10/2017 Schválení vyřazení služebního vozu a následné schválení podmínek 

odprodeje 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. souhlasí se závěry hlavní inventarizační komise a schvaluje vyřazení služebního vozidla MP 

(dle přílohy), 
 
2. schvaluje  výzvu vytipovaným kupcům k podání cenové nabídky na odkup cenu dle 

znaleckého posudku, 
 
3. schvaluje  pokud nebude podaná cenová nabídka dle bodu 2, po konzultaci se zpracovatelem 

znaleckého posudku, podání nové výzvy o cenovou nabídku odkupu se sníženou odkupní 
hodnotou, 

 
4. pověřuje  prodejem vyřazeného vozidla ředitele MP Přerov Mgr. Omara Teriaki. 
 
Hlasování:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 
 
primátor Mgr. Vladimír Puchalský 

 informace o kontrole výroční zprávy týkající se poskytování informací – bez pochybení 
 informace o podání žádosti o odvolání tajemníka MMPr Mgr. Petra Mlčocha 

 
 
náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil 

 podal návrh na usnesení  
 

2553/65/11/2017 Přerovské listy - uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření smlouvy o redakčním zpracování, tisku a distribuci 3 čísel (05 – 07/2017) 

měsíčníku Přerovské listy mezi statutárním městem Přerov, jako vydavatelem, a společností 
Strategic Consulting s.r.o., Pod Rapidem 10, 100 00  Praha 10, IČ: 25792920, jako 
obstaravatelem. Cena za plnění bude činit 195.000,00 Kč bez DPH, tj. 225.870,00 Kč vč. 
DPH. 

 
2. 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:  9 pro, 2 omluveni (Ing. Měřínský, p. Košutek) 
 
 
 
Ing. Petr Vrána 

 informace týkající se dalšího jednání o Strojaři 
 
 
Ing. Vladimír Holan 

 podnět na rozšíření parkovacích míst v ulici Sokolská 
 

 
 

12. ZÁVĚR 

 
Primátor Mgr. Puchalský ukončil 65. schůzi Rady města Přerova konanou dne 16. března 2017                  
v 15.15 hodin. 
 

 
V Přerově dne 16. 3. 2017 
 
 
 
 
 
     Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                  Ing. Vladimír Holan 
primátor statutárního města Přerova                          člen Rady města Přerova  


