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USNESENÍ z 66. schůze Rady města Přerova konané dne 6. dubna 2017 

 

2554/66/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 66. schůze Rady města 

Přerova konané dne 6. dubna 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 66. schůze Rady města Přerova konané dne 6. dubna 2017, 

 

2. schvaluje p. Rudolfa Neulse ověřovatelem usnesení a zápisu 66. schůze Rady města Přerova. 

 

 

2555/66/3/2017 Kontrola plnění usnesení 2329/61/10/2017  

Rada města Přerova po projednání rozhodla nerozšiřovat povinnosti nad rámec zákona č. 340/2015 

Sb. o registru smluv. 

 

 

2556/66/4/2017 Rozpočtové opatření č. 6 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

2557/66/4/2017 Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31. 12. 2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerov sestavené ke dni 31. 12. 2016, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. D. Novotná 

Termín: 31.5.2017 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit roční účetní závěrku statutárního    

města Přerova sestavenou ke dni 31. 12. 2016, a to v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních  závěrek některých 

vybraných účetních jednotek, včetně výsledku hospodaření  ve výši 111.102.824,79 Kč a jeho 

použití na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.5.2017 
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2558/66/4/2017 Výpověď smlouvy o obchodech na finančních trzích   

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpověď Smlouvy o obchodech na finančních trzích 

uzavřené mezi Městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s, IČ 45244782, dne 04.08.2004. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 30.4.2017 

 

2559/66/5/2017 Územní plán města Přerova - změna č. 2 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nejvhodnější variantu řešení 2. změny 

Územního plánu města Přerova, v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle důvodové zprávy 

tohoto návrhu na usnesení, takto: 

 

1.1. v dopravním prostoru ulice Bezručovy schválit variantu 0 - v profilu stávající komunikace 

vytvořit integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu a 

 

1.2. v prostoru regionálního biocentra RBC 164 Žebračka schválit variantu 1 - upřesnění polohy 

cyklistické stezky D.6.19 s přímou návazností na stávající účelovou komunikaci k areálu 

zahrádek p.č. 6829/1 k.ú. Přerov                                                                                                   

 

1.3. vymezení veřejně prospěšných staveb  schválit variantu 1 - textová část beze změny; v 

grafické části – úprava trasy cyklistické stezky propojení Bezručovy a Křivé (D.6.19.) a 

kanalizačního sběrače, doplněna trasa vodovodu a nového podzemního vedení VN 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 

5 písm. a) o nepořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku 

žadatelky o novou zastavitelnou plochu na části pozemku p.č. 798/2 v katastrálním území 

Čekyně, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení. 

 

2560/66/5/2017 Výjimka ze stavební uzávěry – “II/436 Přerov, ul. Kojetínská“. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 

“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu 

“II/436 Přerov, ul. Kojetínská“, situovanou na pozemcích parc.č. 4961/3, 7289/49, 4977, 4963, 

4964/4, 4964/5, 709, 7289/53, 7289/48, 7289/54, 7289/55, 7289/61, 4957/2 v katastrálním 

území Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto 

návrhu na usnesení). 

 

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu a provedení všech úkonů 

spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s 

tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“. 
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2561/66/5/2017 Územní studie veřejných prostranství řešící návsi a zastavitelné plochy 

místní části 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla pokračovat v pořizování územních studií veřejných prostranství řešící návsi a 

zastavitelné plochy při zmenšení počtu jednotlivých územních studií, 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic požádat o dotaci na tuto akci v rámci 9. výzvy IROP. 

 

2562/66/5/2017 Plánovací smlouva - lokalita Kozlovice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření plánovací smlouvy bez 

finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a žadatelem 

Robertem Šimarou, IČ:68928955, Topolová č. 419/1, 783 01 Olomouc - Slavonín na 

vybudování nové veřejné infrastruktury - veřejně přístupné komunikace, chodníku a veřejného 

osvětlení na pozemcích p. č. 723/8, 723/14, 722/8, 718/3, 213 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

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

k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a 

podpisu. 

 

2563/66/5/2017 Koncepce zavádění podzemních kontejnerů 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zadat vypracování provozně-ekonomické analýzy 

zavádění podzemních kontejnerů. 

 

2564/66/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa křížení 

- mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“  

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

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v 

Přerově v ul. Dluhonská“ dle důvodové zprávy. 

 

2565/66/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Odbahnění jezírka             

v areálu ORNIS Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Odbahnění jezírka v areálu ORNIS Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Odbahnění jezírka v areálu ORNIS Přerov“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

vnitřním předpisem č. 16/2016, 
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EKO Agrostav a.s. Tovačovská 300,  750 02 Přerov 47672200 

2. STAMEX spol. s r.o. Březová 8, 747 44 Březová 64084256 

3. ZVČ, s.r.o., Bratří Štefanů 499, Hradec Králové 25292315 

4. DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. Máje 243, 753 01 Hranice 27844935 

5. Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 - Brno Černovice 46974687 

 

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

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele 

2. Ing. Cyril Mikyška  Odborník, projektant  Ing. Helena Mikyšková Odborník, projektant 

3. Chytil Josef, RNDr., 

Ph.D. 

Odborník ORNIS Růžička Ivan, RNDr. Odborník BIOS 

4. Naděžda Valachová VPRID Ing. Petr Hermély VPRID 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací  

 

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

zakázce, 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. 

 

 

2566/66/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava balkonů Gen 

Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

balkonů Gen Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava balkonů Gen Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“, postupem dle ustanovení § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

vnitřním předpisem č. 16/2016, 
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I/51, Přerov 750 02 49689053 

2. ASH PROFI, s.r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov-Újezdec 26800420 

3. PROFISTAV Přerov a.s, K Moštěnici 265/8a, Přerov 25395653 

4. BJM Přerov s.r.o, Polní 7, Přerov 750 02 25865021 

5. ZJS - Realizace staveb s.r.o. Kratochvílova 41, 750 02 Přerov 28611942 

 

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

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele 

2. Bc. Marek Rybářík  MMPr  Emanuel Řehoř MMPr 

3. Ing. Jiří Draška VPRID Ing. Karel Šimeček, MBA VPRID 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací  

 

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

zakázce, 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. 

 

2567/66/6/2017 Veřejná zakázka „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové 

vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ - schválení 

zadávací dokumentace k veřejné zakázce, schválení zadávacího řízení 

a jeho zahájení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Oprava a 

doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti               

v Penčicích“, dle příloh č. 1 – 3, 

 

2. schvaluje zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Oprava a doplnění 

systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“,      

ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), postupem podle § 53 

zákona, 

 

3. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem 

„Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 

koupališti v Penčicích“ podle § 53 odst. 1 zákona, za podmínky zajištění finančního krytí akce, 
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4. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídek: 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad 

Orlicí 

64791661 

2. CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 

Zlín 

01643541 

3. Bazény Morava v.o.s., Nádražní 835, Kojetín I-Město, 752 01 

Kojetín 

25383949 

4. Bowling - Pool s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 

Praha 2 

02403862 

5. GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 170 00 Praha 7 60464496 

 

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

komisi ve složení: 

 

Členové komise Organizace  Náhradníci komise  Organizace 

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

Michal Pospíšil projektant Lucie Masaříková projektant 

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

Štefanová Ludmila Zástupce místní části Miloslav Šváček Zástupce místní části 

Jiří Raba Odbor řízení projektů a 

investic 

Ing. Miroslava Machurová Odbor řízení projektů a 

investic 

 

Administrátor zadávacího 

řízení 

Organizace Náhradník administrátora Organizace 

 Ing. Alena Řihošková Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení 

projektů, veřejných 

zakázek a dotací 

 

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

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

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

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

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

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

7. 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. 

 

2568/66/6/2017 Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před 

zdravotním střediskem v Přerově“ – rozhodnutí o vyloučení účastníka 

výběrového řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

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 

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

úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově“ účastníka výběrového řízení BLS 

dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 

02189330, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, 

 

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

stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově“, je účastník výběrového 

řízení DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ 

27844935, 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 DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ 

27844935, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kopaniny – stavební 

úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově“. 

                

Cena za plnění bude činit 769.138,40 Kč bez DPH, tj. 930.657,46 Kč vč. DPH. 

 

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. 2390/63/6/2017, ze dne 16. února 2017. 

 

2569/66/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“, 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. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 

Praha 1 

45274924 

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

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

02 Přerov 

47155558 

4. SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 

757 01 Valašské Meziříčí 

60775530 

5. SWIETELSKY  stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České 

Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

48035599 
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4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Ing. Karel Kuchař projektant Zuzana Kuchařová projektant 

Ing. Ondřej Svák Zástupce VPRID Valérie Švestková 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, 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. 

 

2570/66/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova“, 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. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 02 Praha 60838744 

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

Přerov 

47155558 

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

1   

45274924 

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

21, 779 00 Olomouc 

25869523 

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

Jičín 

47671416 
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4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan Zástupce zadavatele 

Ing. Svatava Vrťová projektant Ing. Jan Široký projektant 

Marek Dostál Zástupce VPRID Ing.arch. Jan Horký 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, 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. 

 

2571/66/6/2017 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce "Parkoviště v 

ulici Čapky Drahlovského v Přerově" mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 

společností PRINTES-ATELIER, s.r.o., IČ 25391089, Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 

75002, jako zhotovitelem ve znění dle přílohy 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem za nabídkovou cenu 

776.000,00 Kč bez DPH, tj. 938.960,00 vč. DPH 

 

2572/66/6/2017 Energetická opatření v budovách Palackého 1380/19 a Palackého 

1381/25 v Přerově 

Rada města Přerova po projednání odkládá projednání materiálu "Energetická opatření v budovách 

Palackého 1380/19 a Palackého 1381/25 v Přerově" na říjen 2017. 

 

2573/66/6/2017 Energetická opatření DPS U Žebračky 18 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o dotaci na projekt 

Energetická opatření DPS U Žebračky v roce 2017 z Integrovaného regionálního operačního 

programu (dále IROP), Specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, 

průběžná výzva č. 37.  Energetické úspory v bytových domech. 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z IROP. 
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2574/66/6/2017 Obnova přejezdu vlečky v závodě Teplárna Přerov s místní 

cyklostezkou   

Rada města Přerova po projednání: 

 

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 realizaci stavebního 

objektu SO 02 dle bodu 1 tohoto usnesení, tak aby byly realizovány v měsíci květen-červen 

2017 za podmínky finančního krytí. 

 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu 

 

2575/66/6/2017 Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách 

přerovského zámku, Horní náměstí 1, Přerov 

Rada města Přerova po projednání ruší úkol odboru realizace projektů a investic realizovat investiční 

akci Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o. v 

prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov 

 

2576/66/6/2017 Projekt "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu 

města Přerova" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu "Modernizace agendových informačních systémů 

Magistrátu města Přerova", dle důvodové zprávy, 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

135 793,0 * + 20 328,0 156 121,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  022  Veřejné zakázky 300,0 + 302,5 602,5 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500383  

 - Modernizace agendových informačních 

 systémů magistrátu) 

0,0 + 20 025,5 20 025,5 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku             

s názvem "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova", dle 

důvodové zprávy, 

 

4.  ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci na projekt v rámci 

vyhlášené 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, za předpokladu 

schválení bodu 2. usnesení, 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro Integrovaný regionální 

operační program. 

 

 

2577/66/6/2017 Vymáhání smluvní pokuty za společností JIPAST akciová společnost  - 

návrh na uzavření dohody o narovnání 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Dohodu o narovnání mezi statutárním 

městem Přerovem na straně jedné a společností JIPAST akciová společnost, IČ 25944711, se 

sídlem se sídlem Hradec Králové, Vážní 400,  PSČ 500 03, na straně druhé, jejímž předmětem 

je narovnání veškerých vzájemných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 

SML/633/2012 ze dne 7.10. 2015, kdy předmětem této smlouvy byl závazek spol. JIPAST 

akciová společnost k provedení montážní práce spočívající v úpravě ocelové rozběhové 

gymnastické dráhy a dodávky atypické pružné trampolínové dráhy (tumple truck) včetně 

všech montážních prací v objektu gymnastické haly v ZŠ U Tenisu, Přerov, ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. Dohodou o narovnání se společnost JIPAST akciová společnost 

zaváže uhradit statutárnímu městu Přerovu částku ve výši 50 000,- Kč s tím, že ostatní 

pohledávky a nároky vyplývající z výše uvedených smluv o dílo uzavřením dohody zaniknou 

a město se vzdává práva na jejich vymáhání. 

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

2578/66/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu 

sjednané v nájemní smlouvě ze dne  18.7.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a paní Jiřinou Netopilovou, místem podnikání Přerov II-Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 

76305686, jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) o 

celkové výměře 135,08 m2 a to z doby určité do 30.6.2017 na dobu určitou do 31.8.2017. 

 

 

2579/66/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 190/101  jiný 

nebytový prostor  v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5  v k.ú. Přerov (Kozlovská 

2)   
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytové 

jednotky č. 190/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům  č.p. 190, 191, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 2) o celkové výměře 49,7 m2. 

 

2580/66/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova –  prostor sloužící podnikání v 

objektu jiná stavba č.p. 3263, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov (stánek podchod 

Tř. 17. listopadu) 

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

nájemného sjednaného v nájemní smlouvě ze dne 28.1.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.5.2011, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Martou Tunklovou, místem 

podnikání Přerov I-Přerov, Tř. 17. listopadu 327/6, IČ 74496166, jako nájemcem na prostor sloužící 

podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov (stánek podchod Tř. 17. listopadu) o celkové výměře 17,5 m2 a 

to z původní výše nájemného 42.010,-Kč/rok bez DPH na novou výši nájemného 21.900,-Kč/rok bez 

DPH (dle návrhu nájemce). 

 

 

2581/66/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova –   pozemků  p.č. 228/19, p.č. 

233/17 a p.č. 526/3, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova -  pozemků p.č.  228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná půda o 

výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše  v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

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

úplatný  převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č.  

228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná půda o výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 

vodní plocha o výměře 935 m2, vše   v k.ú. Lověšice u Přerova 
 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č.  

228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná půda o výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 

vodní plocha o výměře 935 m2, vše   v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

 

2582/66/7/2017 Záměr statutárního města Přerova -  výpůjčka nemovité věci v 

majetku statutárního města Přerova –   pozemku  p.č. 450/1 v k.ú. 

Lověšice u Přerova  

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

p.č. 450/1 zahrada  o výměře 1426 m2   v k.ú. Lověšice u Přerova 
 

 

2583/66/7/2017 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 2153/5 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 

Přerov   
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  úplatného převodu nemovitých věcí  z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2153/5 zast. plocha a nádvoří  o výměře cca 250 m2 v 

k.ú. Přerov, 

 

2584/66/7/2017 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova -- úplatném  převodu nemovité věci  z vlastnictví statutárního 

města Přerova  pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 210 m2 v 

k.ú. Přerov. 

 

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

úplatný  převod nemovité věci  z vlastnictví statutárního města Přerova  pozemku p.č. 

6577/199 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2585/66/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci 

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 269 v k.ú. 

Žeravice a bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova –části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části pozemku p.č. 269 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 20 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části pozemku p.č. 88 ostatní 

plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú. Žeravice do majetku statutárního města Přerova. 

 

2586/66/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                          

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

převod části pozemku p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře cca 1450 m2 v k.ú. Předmostí z majetku 

statutárního města Přerova do majetku společnosti KOVET, spol s r.o., se sídlem Přerov II - 

Předmostí, Teličkova 433/35, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 710,- Kč/m2, 

včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

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

prodávajícím a společností KOVET, spol s r.o., se sídlem Přerov II - Předmostí, Teličkova 433/35, 

jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 

dnů poté, co bude doložen geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku potvrzený 

katastrálním úřadem. 

 

2587/66/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

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

převod části pozemku p.č. 30/53 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 v k.ú. Předmostí z majetku 

statutárního města Přerova do majetku společnosti KONVIČKA služby s.r.o., se sídlem Malá Dlážka 
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2895/14, Přerov I - Město, IČ: 26863383 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši   

1.000,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

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

prodávajícím a společností KONVIČKA služby s.r.o., se sídlem Malá Dlážka 2895/14, Přerov I - 

Město, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději 

do 30 dnů poté, co bude doložen geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku potvrzený 

katastrálním úřadem. 

 

2588/66/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

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

Přerova 

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

převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 465/6 ostatní  plocha, 

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

667/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 829 m2 v k.ú. Kozlovice u  Přerova, z vlastnictví 

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

 

2589/66/7/2017 Směna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  -  části 

pozemku  p.č. 4724/1, v majetku statutárního města Přerova,  za část 

pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov 

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

nemovitých věcí  - části pozemku p.č. 4724/1, geometrickým plánem č. 6375-101/2016 označené jako 

díl  „a“ o výměře 247 m2 , v  majetku statutárního města Přerova, která bude přisloučena k pozemku 

p.č. 4641/2 ost. plocha v k.ú. Přerov,   za část pozemku p.č. 4669/1, geometrickým plánem č. 6375-

101/2016 označené jako díl „c“  o výměře 581 m2 , v majetku V.L., která bude přisloučena  dle GP č. 

6375-101/2016  k dílu „b“ pozemku p.č. 4724/1 ost. plocha v k.ú. Přerov,  a to bez doplatku rozdílu 

cen směňovaných pozemků. 

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

vklad práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Přerov. 

 

2590/66/7/2017 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova  – části 

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pacht části pozemku p.č. 166 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Popovice u 

Přerova a uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 

propachtovatelem) a Ing. R.Ch. a Z.Ch. (jako pachtýři) ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Pacht se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného roku. Výše 

pachtovného činí 44,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok. Účelem pachtu je užívání pozemku jako zahrádka  

(předzahrádka před rodinným domem). Součástí dodatku je ujednání o závazku pachtýře uhradit 

úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 166 o výměře 44 m2  v k.ú. Popovice u Přerova za 

období od 21.11.2013 do data uzavření výše citované smlouvy ve výši 44,- Kč/rok. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

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

návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 
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2591/66/7/2017 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést 

stavbu na pozemku  ve vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – p.č. 194 v k.ú. 

Popovice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 194 vodní plocha o výměře 101,3 

m2 v k.ú. Popovice mezi s.p. Povodí Moravy, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ 

70890013, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem, ve znění dle 

přílohy. Účelem nájmu je provedení stavby „SO-Př/Pop-P2-propustek na ul. Kovářská, Přerov 

X-Popovice“. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy a následného 

majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, 

maximálně však na dobu 5 let. Výše nájemného bude činit 1.752,-Kč/rok, tj. 17,30Kč/m2/rok. 

 

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

věcného břemene vybudovat stavbu „SO-Př/Pop-P2-propustek na ul. Kovářská, Přerov X-

Popovice“ a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 

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

stavby  k tíži pozemku p.č. 194 v k.ú. Popovice u Př., a to ve prospěch statutárního města 

Přerov a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

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

úhradu stanovenou na základě platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zákona č. 

151/1997 Sb., ve znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou jako pětinásobek ročního 

užitku. Jednorázová úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího 

povinného ochranným pásmem stavby propustku. V případě, že bude zřízení věcného břemene 

- služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani z 

přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi s.p. Povodí Moravy, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, 

IČ 70890013, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a statutárním městem 

Přerov, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti, ve znění dle přílohy. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 60 dnů po zaměření stavby a 

vypracování geometrického plánu, ale před kolaudací stavby, přičemž budoucí oprávněný z věcného 

břemene - služebnosti vyzve nejpozději do 30 dnů před uplynutím lhůty 60 dnů po zaměření stavby a 

vypracování geometrického plánu budoucího povinného z věcného břemene – služebnosti. V případě, 

že budoucí oprávněný nevyzve budoucího povinného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti ve výši uvedené lhůtě, je budoucí povinný oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve 

výši 5.000,-Kč.  Náklady s vypracováním smlouvy, geometrickým plánem, oceněním služebnosti, 

náklady za vyhotovení listin, které vyloučí možný nárok církve či náboženské společnosti k dotčení 

části pozemku podle zákona č. 428/2012 Sb., a náklady spojené se zápisem práva služebnosti do 

katastru nemovitostí hradí budoucí oprávněný. 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o  právu provést stavbu  „SO-Př/Pop-P2-propustek na ul. 

Kovářská, Přerov X-Popovice“, a to umístění zemního kabelového vedení NN a 3 ks rozvodné 

přípojkové skříně na část pozemku p.č. 194 v k.ú. Popovice u Př.  mezi s.p. Povodí Moravy, se 

sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, jako vlastníkem pozemku a statutárním městem 

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

slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby. 

 

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

1. až 3. návrhů na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 
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2592/66/7/2017 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a a zřízení 

služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova –  na části p.č. 

684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 684/1 ostatní plocha o výměře cca 1133 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova statutárním městem Přerov a uzavření nájemní smlouvy mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a (jako pronajímatelem) 

a statutárním městem Přerov (jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.  

 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo 

faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle 

toho, která z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v 

protokolu o převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. 

Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno jednorázově na základě 

daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. Účelem 

nájmu je provádění stavby „II/434 Kozlovice chodníky kolem průtahu a přeložka VO v Přerově IV – 

Kozlovicích“. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

2. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat veřejné osvětlení vybudované v rámci stavby „II/434 

Kozlovice chodníky kolem průtahu a přeložka VO v Přerově IV – Kozlovicích“ a s tím 

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

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto veřejného osvětlení k  tíži 

pozemku p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města 

Přerova. 

  

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však ve výši 1.000,- 

Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

  

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem Přerov, jako 

budoucím oprávněným ve znění dle přílohy 2. 

  

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a 

přeložka VO v Přerově IV – Kozlovicích“, vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu 

služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti. Náklady 

spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 
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2593/66/7/2017 1. Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 

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

2. Smlouva o právu provést stavbu – vlek pro vodní lyžování a 

wakeboarding na části pozemku p.č. 4811/3 a části pozemku p.č. 4815 

oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                               

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

pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu "CITY WAKE - Vlek pro vodní lyžování 

a wakeboarding" 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. 

Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka provést na dotčených pozemcích stavbu dle 

předložené dokumentace jako stavbu dočasnou do 30.10.2019. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

3. 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 

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

nájemcem ve znění dle přílohy č. 2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.10.2019. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

4. 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: 31.5.2017 

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

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

 

2594/66/7/2017 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 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky 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 mezi statutárním městem Přerov, jako 

vypůjčitelem a LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR, se sídlem Osmek 516/1, 

Přerov I - Město, IČ: 65914259, jako půjčitelem ve znění dle přílohy č. 1. 
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Výpůjčka vznikla na základě  smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 5.2.2008 a bude ukončena dohodou 

ke dni 14.4.2017. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 14.4.2017 

2. schvaluje 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 a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 

Přerov, jako vypůjčitelem a Laguna cycles team, z.s., se sídlem Jana Nerudy 455, Hranice IV - 

Drahotuše, IČ: 05480311,  ve znění dle přílohy č. 2. 

 

Výpůjčka se sjednává na dobu určitou 10 let s účinností od 15.4.2017. Účelem výpůjčky je užívání 

vypůjčených pozemků k provozování bikrosového závodiště. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 14.4.2017 

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. 

 

2595/66/7/2017 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 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 
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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 znaleckého posudku, 

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

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

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

vedení, 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: 31.5.2017 

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. 

 

2596/66/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova – p.č. 4937, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 

551/2, p.č. 552/1, p.č. 552/9,  p.č. 587/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat komunikační zařízení  a podzemní komunikační vedení 

veřejné komunikační sítě a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 

nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce  a 

odstranění komunikačního zařízení a podzemního  komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě k tíži pozemků  p.č. 4937, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 551/2, p.č. 552/1, 

p.č. 552/9,  p.č. 587/1 vše v k.ú.  Přerov, a to ve prospěch  Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

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

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

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

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

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby komunikační zařízení a podzemního komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě, a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího povinného z 

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

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

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

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

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

pro užívání dokončené stavby komunikačního zařízení a podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 

zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma, 

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

měsíců ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené 

stavby komunikačního zařízení a 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 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: 31.5.2017 

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. 

 

2597/66/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova –  p.č. 30/7 v k.ú. 

Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

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

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

provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce        a odstranění  podzemního  komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí, 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.  
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě,  a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene 

- služebnosti k uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z 

věcného břemene - služebnosti. Budoucí  povinný z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího 

oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti doručí 

doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené 

stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a geometrický plán potvrzený 

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

uvedeném pozemku včetně ochranného pásma, anebo v případě, že mu budoucí oprávněný z věcného 

břemene - služebnosti nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemní komunikační vedení veřejné 

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

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

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

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

nemovitostí. 

 

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

vedení, název stavby „VPIC Přerov – Sportovní – autobusová zastávka“  na pozemku p.č. 30/1 

v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, 

jako stavebníkem. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

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. 

 

2598/66/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova   p.č. 4394/1, p.č. 4672/1, p.č. 5103, p.č. 

5111, p.č. 5112/7, p.č. 5113, p.č. 5114, p.č. 5116/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805 

vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizační  potrubí a s tím spojeného omezení, 

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

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

případné rekonstrukce a odstranění  kanalizačního potrubí k tíži pozemků p.č. 4394/1, p.č. 

4672/1, p.č. 5103, p.č. 5111, p.č. 5112/7, p.č. 5113, p.č. 5114, p.č. 5116/1, p.č. 6786/1, p.č. 

6805 vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch  Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 

21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, 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 Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 

750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti.   
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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 kanalizačního potrubí, 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 kanalizačního potrubí  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 kanalizačního 

potrubí  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: 31.5.2017 

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. 

 

2599/66/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti  a zřízení práva provést stavbu 

na  pozemcích v majetku statutárního města Přerova   p.č. 1243, p.č.  

375/7 oba v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat vodovodní řad a s tím spojeného omezení, spočívajícího  

v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění  vodovodního řadu k tíži pozemků p.č. 1243, p.č. 375/7  v k.ú. 

Dluhonice,  a to ve prospěch  Vodovody  a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 

Přerov, IČ 47674521, 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, Vodovody a kanalizacemi Přerov a.s., se sídlem Šířava 

21, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a  M.Č.jako 

investorem.   

  

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 
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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 vodovodního řadu, 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 

investor doručí doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání 

dokončené stavby vodovodního řadu 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 investor nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby vodovodního 

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

náklady investora. Investor uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého 

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

zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  vodovodního řadu, název stavby „RD Č. 

– Dluhonice“, na pozemcích  p.č. 1243, p.č. 375/7 oba v k.ú. Dluhonice,  mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemku  a M.Č., jako stavebníkem. 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat vodovodní přípojku a s tím spojeného omezení, 

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

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

případné rekonstrukce a odstranění vodovodní přípojky k tíži pozemků p.č.1243, p.č. 375/7 

oba v k.ú. Dluhonice, a to ve prospěch M.Č., 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 M.Č., 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 vodovodní přípojky, a to do     1 měsíce ode dne 

doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení 

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

povinný z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy mu 

budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby vodovodní přípojky 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 vodovodní 

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

náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí náklady spojené 
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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. 

 

4. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky, název stavby „RD Č. 

– Dluhonice“, na pozemcích  p.č. 1243, p.č. 375/7 oba v k.ú. Dluhonice,  mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemku  a M.Č., jako stavebníkem. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

5. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 1 

– 4  návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

2600/66/7/2017 Zřízení  věcného břemene-služebnosti  k nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 574 v k.ú. Předmostí. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

břemene zřídit a provozovat   kabelové vedení VN, trafostanice a rozvody NN pro napojení 

nového objektu ŘSD a stávajících budov.  Věcné břemeno  bude zřízeno včetně ochranného 

pásma a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím 

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení NN    k tíži 

pozemku p.č 574 v k.ú. Předmostí,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s., se 

sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene-služebnosti ve znění přílohy č.1. 

 

Rozsah věcného břemene - služebnosti sítě je vyznačen geometrickým plánem č. 1125-79/2013, 

vypracovaného  Pavlem Roubalíkem. Věcné břemeno -služebnost bude zřízeno  na dobu neurčitou, 

úplatně. Jednorázová úhrada je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 390,- Kč včetně 

DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.  

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

2601/66/7/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v k.ú. 

Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné  z předkupního 

práva 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova 

jako osoby oprávněné z předkupního práva prominutí povinnosti, které jsou obsahem 

předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 7164/24, ost. plocha o výměře 131 m2 v 

k.ú. Přerov, R.T., jako osobě povinné  z  předkupního práva. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka Pavla Košutka k podpisu 

právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu 



25 

 

návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního 

jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

 

2602/66/7/2017 Zabezpečení havarijního stavu propustku ev. č. Př/Pop – P1 – 

propustek na spojce k Vinarům, na ul Kočíře, u kovárny - přímé 

uzavření smlouvy o dílo se spol. PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přímé uzavření smlouvy o dílo, spočívající v  provedení zabezpečení havarijního 

stavu propustku ev. č. Př/Pop – P1 – propustek na spojce k Vinarům, na ul. Kočíře, u kovárny. 

 

Jedná se o provedení zabezpečení propustku na spojce k Vinarům, na ul. Kočíře, u kovárny, který byl 

poškozen, zřejmě při dopravní nehodě. Poškozeny jsou zejména, ocelové zábradlí, utržená betonová 

římsa a popraskané betonové křídlo, které je součástí spodní stavby propustku. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.4.2017 

2. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č.16/2016 - Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o 

dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 

1159/3, 779 00, IČO: 04381823. 

 

3. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb provedením uzavření smlouvy o dílo se 

společností PONVIA CONSTRUCT spol. s r.o., dle záznamu z mimořádné prohlídky kde je 

uveden odhad nákladů v článku E odst. a), d) ve výši 160.000,- Kč bez DPH. Uvedená cena 

nebude přesáhnuta, viz. příloha č.1. 

 

 

2603/66/7/2017 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 

213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                            

2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města 

Přerova vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                     

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova                                                                                                                                                                              

4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního 

města Přerova – komunikace na pozemku p.č. 718/3 k.ú. Kozlovice u 

Přerova                                                                                                                                                                                

5. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – vodovodu na pozemcích p.č. 

213, p.č. 723/8, p.č. 722/8 a p.č. 723/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                    

6. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – kanalizace na části pozemku 

p.č. 213 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do  
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majetku statutárního města Přerova – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 

vybudovaného na pozemcích p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice 

u Přerova z vlastnictví pana R.Š. do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude 

uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R.Š. (jako budoucím dárcem) a 

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

 

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného 

osvětlení včetně 6 ks sloupů, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – komunikace vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 

722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R.Š. do majetku 

statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi 

panem R.Š. (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 2. Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode 

dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání stavby 

komunikace, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 

723/14  orná půda o výměře 21 m2  a p.č. 722/8 orná půda o výměře 640 m2 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o 

budoucí darovací smlouvě mezi panem R.Š. (jako budoucím dárcem) a statutárním městem 

Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 3.  

 

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání 

dokončené stavby komunikace a současně doklad o vlastnictví pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

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

věcného břemene komunikace a s tím spojené 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 

této komunikace  k  tíži pozemku p.č. 718/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana 

R.Š., ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena 

bezplatně, na dobu neurčitou. 

 

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi panem R.Š. (jako budoucím povinným a stavebníkem) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem komunikace) ve znění 

dle přílohy č. 4. 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby komunikace a po uzavření darovací smlouvy na 

převod komunikace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu usnesení) a to 

nejpozději do 5 lět od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat vodovod a s tím spojené 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 tohoto  vedení  k  tíži pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 722/8 a p.č. 
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723/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na 

dobu neurčitou, a to za jednorázovou úhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, s 

tím, že jednorázová úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího 

povinného ochranným pásmem stavby. V případě, že bude zřízení věcného břemene - 

služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani z 

přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se 

sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným), statutárním městem Přerov 

(jako budoucím povinným) a panem R.Š. (jako investorem) ve znění dle přílohy č. 5. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena bude uzavřena po nabytí 

vlastnického práva statutárním městem Přerov k  p.č. 722/8 a p.č. 723/14 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova (na základě darovací smlouvy viz bod 3. návrhu usnesení) a po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby, doložení geometrického plánu s vyznačením 

rozsahu služebnosti včetně ochranného pásma a vyhotovení znaleckého posudku na stanovení výše 

jednorázové úhrady za zřízení služebnosti včetně ochranného pásma, nejpozději do 5 let od uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené 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 tohoto  vedení  k  tíži pozemků p.č. 213 a p.č. 722/8 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a 

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

úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným 

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

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

jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se 

sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným), statutárním městem Přerov 

(jako budoucím povinným) a panem R.Š. (jako investorem) ve znění dle přílohy č. 6. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po nabytí vlastnického práva 

statutárním městem Přerov k pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova (na základě darovací 

smlouvy viz bod 3. návrhu usnesení) a po splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání stavby, doložení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti včetně 

ochranného pásma a vyhotovení znaleckého posudku na stanovení výše jednorázové úhrady za zřízení 

služebnosti včetně ochranného pásma, nejpozději do 5 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

7. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 

4., 5. a 6.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 



28 

 

2604/66/7/2017 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 

633/41 v k.ú. Předmostí  a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v 

k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit své usnesení 

č. 717/25/3/2017 schválené na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20.02.2017, kdy text 

usnesení nově zní: 

 

1. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva Mgr. L.P. k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Přerov p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 398 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva D.W. k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Přerov p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 31 m2, k části pozemku p.č. 526/9 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 212 m2 a k části pozemku p.č. 526/5 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) o výměře 86 m2 vše v k.ú. Předmostí. 

 

3. schvaluje uzavření dohody o narovnání vlastnických hranic pozemků ve formě notářského zápisu o 

vydržení vlastnického práva mezi statutárním městem Přerovem, Mgr. L.P. a D.W. učiněné dle ust. § 

80 notářského řádu a za podmínek souhlasného prohlášení, které tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

2605/66/7/2017 Doplnění kongescenčních detekčních videokamer a optimalizace 

prodlužovacích parametrů na SSZ V. Novosady – Komenského a 

Kojetínská – Husova v Přerově. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přímé uzavření smlouvy o dílo, spočívající v provedení Doplnění kongescenčních 

detekčních videokamer a optimalizace prodlužovacích parametrů na světelné signalizační 

značení (dále jen SSZ) V. Novosady – Komenského a Kojetínská – Husova v Přerově. 

 

Jedná se o doplnění kongescenčních detekčních videokamer a optimalizace prodlužovacích parametrů 

na SSZ V. Novosady – Komenského a Kojetínská – Husova v Přerově. Doplněním výše uvedeného 

zařízení SSZ dojde k zefektivnění řízení tohoto SSZ v době silných kongescí tohoto přetíženého uzlu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 25.5.2017 

2. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č.16/2016 - Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy      

o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, 

Záběhlice, Žirovnická 3146/2, IČO:48029483 

 

3. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb provedením uzavření smlouvy o dílo se 

společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, 

IČO:48029483, dle cenové nabídky ze dne 9.3.2017 ve výši 193.486,- Kč bez DPH, dle 

přílohy č.1. 

 

 

2606/66/7/2017 Udělení výjimek 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).   
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Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení ve věci "Udělení výjimek 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)". 

 

 

2607/66/7/2017 Dodatek č.2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené 

dne 18.12.2013 se společností TextilEco, a.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů mezi 

statutárním městem Přerov a provozovatelem, společností TextilEco, a.s., IČ 28101766, se 

sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, ve znění návrhu Dodatku č. 2 

Smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy, 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.4.2017 

 

2608/66/7/2017 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 

převod na podrozvahu 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od 

vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti, na nájemném, fakturách za vodné, stočné a srážkovou 

vodu a úroku z prodlení v celkové výši 120.089,14 Kč za dlužníkem Angels Trade s.r.o., se sídlem 

Přerov, Přerov IV-Kozlovice, Grymovská 42/54, nájemcem nebytového prostoru o výměře 87,6 m2 v 

objektu bydlení p.č. 968, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č.1255 v 

katastrálním území Přerov (Komenského 25) za účelem provozování hostinské činnosti – kavárna-bar-

restaurant. Z dlužné částky činí 78.373,00 Kč pohledávka na nájemném, 6.904,00 Kč pohledávka za 

faktury na vodném, stočném a srážkové vodě, 32.071,91 Kč pohledávka na úroku z prodlení z 

nájemného a 2.740,23 Kč pohledávka na úroku z prodlení z faktur k datu 24.4.2017. 

 

 

2609/66/7/2017 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 

převod na podrozvahu 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od 

vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti, na nájemném, na zálohách spojených s užíváním 

nebytového prostoru a vyúčtováním těchto záloh a úroku z prodlení v celkové výši 119.057,54 Kč za 

dlužníkem Status Media s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2, IČ 29057515 jako 

nájemcem nebytových prostor, které jsou situované v přízemí budovy – stavby pro administrativu č.p. 

1117- Chemoprojekt, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 (Trávník č. 30)  

označené jako místnost č. 47, jejíž výměra činí 17,9 m2 . Předmět nájmu byl užíván jako kancelář. Z 

dlužné částky činí 90.852,32 Kč pohledávka na nájemném, na zálohách spojených s užíváním 

nebytového prostoru a vyúčtováním těchto záloh, 28.205,22 Kč pohledávka na úroku z prodlení k datu 

24.4.2017. 

 

 



30 

 

2610/66/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

4973/14 a p.č. 6034/6 oba v k.ú. Přerov - „Rekonstrukce stávajícího 

vjezdu areálu Den Braven production s.r.o. na parc. č. 6034/5, 6034/6 a 

4973/14“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4973/14 o výměře 

1758 m2 (ostatní komunikace - ostatní plocha) a p.č. 6034/6 o výměře 2747 m2 (ostatní 

komunikace - ostatní plocha) oba v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, se sídlem 

Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Den Braven 

production s.r.o. se sídlem - č.p. 353, 793 91 Úvalno, IČ: 25844997, jako stavebníkem, ve 

znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vjezdu do areálu Den Braven production s.r.o. na parc. č. 6034/5, 

6034/6 a 4973/14, na ul. Kojetínská v Přerově. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 6.7.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

2611/66/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

8/1, v k.ú. Újezdec u Přerova - přípojka dešťové a splaškové 

kanalizace, plynovodní přípojka, vodovodní přípojka a vjezd k 

plánované novostavbě RD na parc. č.11 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 8/1 o výměře 18208 m2 

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

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

spol. REGRET CZ s.r.o., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063,  

jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se stavbu přípojky dešťové a splaškové kanalizace, přípojky vodovodu, plynovodní přípojky a 

vjezdu k plánované novostavbě RD na parc. č.11 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 6.7.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

2612/66/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 

VTL RS Vinary obec“ – regulační stanice plynu na pozemku p.č. 367/3 

v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 367/3 o výměře 209 m2 

(zahrada) v k.ú. Vinary u Přerova, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 se sídlem 
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Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem pozemku a společností 

GasNet, s.r.o., IČ27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

zastoupená na základě plné moci č. 94160001 ze dne 7.2.2017 společností GridServices, s.r.o., 

IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, jako stavebníky, ve 

znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o stavbu - rekonstrukci stávající regulační stanice plynu, kdy bude starý kiosek odstraněn a 

nahrazen novým betonovým kioskem s pultovou střechou, který bude mít rozměry 2,2 x 1,2 m s 

betonovou podlahou a se základy z betonových pásů. Pozemek zůstane neoplocen a zůstanou na něm 

uloženy inženýrské sítě – středotlaký plynovod, nízkotlaký plynovod, přípojka nízkého napětí do 

regulační stanice. Povrchy zpevněných ploch regulační stanice jsou projektované kombinací zámkové 

dlažby a kačírku. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

2613/66/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přístavba a 

stavební úpravy RD Osmek 2170/22 v Přerově“ – objektu k bydlení 

č.p. 2170, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 

pozemku p.č. 4663 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 5114 o výměře 1087 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 panem O.N. a Bc. P.N., jako stavebníky, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o přístavbu a stavební úpravy rodinného domu č.p. 2170, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, který je součástí pozemku p.č. 4663 v k.ú. Přerov (ul. Osmek 2170/22). Stavební úpravy 

zahrnují zateplení uliční fasády objektu zateplovacím systémem tl. 150 mm s přesahem na sousední 

pozemek p.č. 5114 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

2614/66/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 

bytového domu Trávník 31 v Přerově“ – objektu k bydlení č.p. 1787, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku 

p.č. 2883/4 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 2883/1 o výměře 78.440 

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 Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ: 00053236, se sídlem Přerov I – Město, 

Kratochvílova 128/41, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o dokončení stavebních úprav bytového domu č.p. 1787, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/4 v k.ú. Přerov (ul. Trávník 1787/31). Stavební úpravy 

zahrnují zateplení obvodového pláště objektu zateplovacím systémem tl. 150 mm s přesahem na 

sousední pozemek p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví statutárního města 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. 

 

2615/66/8/2017 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 

2017/2018   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2017/2018 za 

podmínky vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky 

přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit stanovení provozního příspěvku 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2017/2018 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v 

důvodové zprávě, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

speciálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 

pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2018 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

psychologa Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 

pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2018 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

sociálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 

pro příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2018 

 

2616/66/8/2017 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 

2018 - 2023   

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí návrh koncepce zaměření 

školy na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků pro období 2018 – 

2023, zpracovanou Mgr. Tomášem Jelínkem, ředitelem příspěvkové organizace Základní 

škola Přerov, U tenisu 4. Znění návrhu koncepce je přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro 

období 9/2018 – 8/2023; správce haly pro období od 9/2018 – 8/2023 a uklízeče haly pro 

období 9/2018 – 8/2023 příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 

60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z  

rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v 

rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2023 

 

2617/66/8/2017 Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit plán oprav, údržby a investic 

nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého majetku realizované školami zřizovanými 

statutárním městem Přerovem v roce 2017, dle přílohy důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2017 

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 

299 128,5* + 20 000,0 319 128,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské školy 11 223,4* + 9 255,0 20 478,4 

3113 611 Základní školy 23 435,8* + 1 250,0 24 685,8 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 22 091,6* + 9 495,0 31 586,6 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

61X Školská zařízení 44 127,5* + 10 505,0 54 632,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

2618/66/8/2017 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 

zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 

volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 

2017/2018  
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených 

statutárním městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech 

základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy, 

 

3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, dle 

přílohy důvodové zprávy, 

 

vše s účinností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. 

 

2619/66/8/2017 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.4.2017 

 

2620/66/8/2017 Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14 – vyřazení uchazečky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyřazení paní Ivony Bednářové z konkursního řízení na 

obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, zřízené 

statutárním městem Přerov, dle návrhu konkursní komise. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2017 

 

2621/66/9/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+2), o ploše 46,09 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 dle přílohy č. 1), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve 

výši 2.056 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+2), o ploše 58,34 m2, v domě č. p. 1826, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 922,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. 

o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve 

výši 2.602 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 57,14 m2, v domě č. p. 2517, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/24,v k. ú. Přerov, Jižní 

čtvrť III., č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s ***, trvale bytem ***, za 

nájemné ve výši 2.833 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností 

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

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 14 (1+1), o ploše 

29,26 m2 v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 

25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 53 (1+1), o ploše 

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

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

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5, s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 11 (1+1), o ploše 

43,10 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 3 (1+0), o ploše 

30,86 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3456/60, v k. ú. Přerov, Mervartova, č. o. 9 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7, s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 7 na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

43,36 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 8 na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 
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18(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

s ***, bytem ***. 

 

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

s ***, bytem ***. 

 

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

s ***, bytem ***. 

 

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

s ***, bytem ***. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/1, s 

***, bytem ***. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/1, s 

***, bytem ***. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/1, s 

***, bytem ***. 

 

2622/66/10/2017 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

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

závaznou vyhlášku č. …/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 

hlukem ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

2623/66/10/2017 Rozšíření databáze v ASPI o Profesní řešení Samospráva Plus 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, na přímé uzavření dodatku č.6 

ke smlouvě o poskytování právního informačního systému č. S-3401/99/AKX ze dne 

10.2.1999, ve znění dodatků č. 1 – 5, mezi Statutárním městem Přerovem a společností 

Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ 130 00, IČ 

63077639. 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 6 mezi Statutárním městem Přerovem, jako objednatelem a 

společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ 

130 00, IČ 63077639, jako poskytovatelem, ke smlouvě o poskytování právního informačního 

systému č. S-3401/99/AKX ze dne 10.2.1999, ve znění dodatků č. 1 - 5, kterým se rozšiřuje 

předmět smlouvy o Profesní řešení Samospráva Plus 2017. 

 

3. pověřuje podpisem dodatku č. 6, dle bodu 1 usnesení, náměstka primátora Ing. Petra 

Měřínského. 
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2624/66/10/2017 Zrušení Organizačního řádu Městské policie Přerov a sjednání 

oprávnění ředitele MP 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší ke dni 6.4. 2017 vnitřní předpis č. 14/2009 Organizační řád MP, ve znění vnitřního 

předpisu č. 3/2010 a bere na vědomí, že ke dni 7.4. 2017 vydává ředitel MP vnitřní směrnici 

č.1 „Organizační řád MP Přerov“, 

 

2. svěřuje řediteli městské policie pravomoc jednat jménem Statutárního města Přerova v 

pracovněprávních vztazích zaměstnanců zařazených do městské policie dle § 3 odst. 2 zákona 

č.553/1991 Sb. (zák. o obecní policii), 

 

3. schvaluje pověření ředitele MP jednat ve věcech dle přílohy č.1. 

 

 

2625/66/10/2017 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec 

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. 

 

2626/66/10/2017 Návrh na změnu Jednacího řádu Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje změnu Jednacího řádu Rady města Přerova dle přílohy 1 důvodové zprávy, 

 

2. vydává s účinností od 7. 4. 2017 Jednací řád Rady města Přerova ve znění schválené změny 

dle bodu 1, 

 

3. ukládá Kanceláři primátora zveřejnit Jednací řád Rady města Přerova ve znění dle bodu 2 

tohoto usnesení. 

Odpovídá: Ing. D. Novotná 

Termín: 12.4.2017 

 

2627/66/10/2017 Návrh termínů konání Rady města Přerova ve II. pololetí 2017 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání schůzí rady ve II. pololetí 

2017 tak, jak je uvedeno v příloze. 

 

2628/66/10/2017 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova na zadní stranu obálky 

publikace - zpěvníku s názvem  "Jaroslav Wykrent 100 + 1", kterou k vydání připravuje Nakladatelství 

JASTO. 
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2629/66/10/2017 Žádost o použití znaku města 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova na informačních plakátech 

reklamní agentuře KOMPAKT spol. s r.o. se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady,                   

IČ: 49551027. 

 

2630/66/10/2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami 

vznesenými na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 26. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

3. vyslovuje souhlas se způsobem vypořádání podnětů 16/26 a 18/26, odpovědi na ně považuje 

za dostatečné. 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 20.4.2017 

 

2631/66/10/2017 Zahraniční pracovní cesta - Ivano-Frankivsk (Ukrajina) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 

Přerova ve složení Mgr. Vladimír Puchalský, Ing. Petr Měřínský, Mgr. Petr Mlčoch, která se uskuteční 

ve dnech 4. - 8. 5. 2017 při příležitosti oslav 355. výročí partnerského města Ivano-Frankivsk 

(Ukrajina). 

 
V Přerově dne 6. 4. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                                  Rudolf Neuls 

primátor statutárního města Přerova                          člen Rady města Přerova 


