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 USNESENÍ z 68. schůze Rady města Přerova konané dne 27. dubna 2017 

 

2638/68/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 68. schůze Rady města 

Přerova konané dne 27. dubna 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 68. schůze Rady města Přerova konané dne 27. dubna 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 68. schůze Rady 

města Přerova. 

 

 

2639/68/3/2017 Kontrola plnění usnesení - podnět ve věci zhodnocení kvality 

vánočních trhů v roce 2016, stanovení odpovědné osoby za přípravu 

projektu průběhu vánočních oslav na náměstí TGM (705/24/10/2017) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí analýzu vánočních trhů 2016, 

 

2. souhlasí se záměrem pořádání oslav Vánoc 2017 ve spolupráci s externím organizátorem, 

 

3. ukládá náměstku primátora Tomáši Navrátilovi projednat podmínky spolupráce na pořádání 

oslav Vánoc 2017 s externím organizátorem a tyto předložit Radě města ke schválení             

do 31.5.2017. 

Odpovídá: Bc. T. Navrátil 

Termín: 31.5.2017 

 

 

2640/68/3/2017 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

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

prostředků statutárního města Přerova za období 01.01.2017 do 31.03.2017. 

 

 

2641/68/4/2017 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2016, včetně příloh             

a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona                  

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

s celoročním hospodařením roku 2016, a to bez výhrad, 
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b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem                

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

 

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2016, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě 

splatnosti statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2016 

dle přílohy č. 13. 

 

 

2642/68/5/2017 Rozpočtové opatření č. 7 

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). 

 

 

2643/68/5/2017 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata   

v období od 01.01.2017 do 31.03.2017 v celkové výši 3 945 Kč. 

 

 

2644/68/6/2017 Projektová příprava 2. etapy regenerace panelového sídliště 

Budovatelů 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit koncepční 

studie veřejných prostranství od 3 vybraných autorů (volba dle kvalitního portfolia), odborným 

vyhodnocením i názorem veřejnosti a následným objednáním navazujících projektových prací            

od autora nejlépe hodnoceného návrhu přímým schválením zhotovitele na základě výjimky z vnitřního 

předpisu 16/2016. 

 

 

2645/68/6/2017 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – “Rozšíření rozvaděče 

veřejné sítě elektronických komunikací CETIN“ 

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 

“Rozšíření rozvaděče veřejné sítě elektronických komunikací CETIN“, situovanou                 

na pozemku parc.č. 4957/3 v katastrálním území Přerov, který je 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 
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spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice I/47      

s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“. 

 

 

2646/68/6/2017 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba skladovací haly v areálu 

společnosti PeMaP s.r.o. na ulici Kojetínská v Přerově – prodloužení 

dočasné stavby, a to o 5 let do 30.06.2022“ 

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 

“Přístavba skladovací haly v areálu společnosti PeMaP s.r.o. na ulici Kojetínská v Přerově – 

prodloužení dočasné stavby, a to o 5 let do 30.06.2022“, situovanou na pozemcích parc.č. 

6034/48 a 6034/49 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“. 

 

 

2647/68/6/2017 Křížení silnice I/47 u odbočky k Emosu chodci a cyklisty 

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor řízení projektů a investic zpracováním všech 

stupňů dokumentace na přípravu realizace křížení silnice I/47 u odbočky k EMOSu chodci a cyklisty, 

po projednání se statutárními zástupci společnosti EMOS, za podmínky finančního krytí. 

 

 

2648/68/7/2017 Rekonstrukce chodníků na tř. 17. Listopadu a na ul. Dvořákova            

v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce:                      

„Rekonstrukce chodníků na tř. 17. Listopadu a na ul. Dvořákova v Přerově. " mezi Statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem a společností NELL PROJEKT s.r.o., IČ 29209081, Zlín, 

Plesníkova 5559, PSČ 760 05, 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     

98 000,00 Kč bez DPH, tj. 118 580,00 Kč vč. DPH 

 

 

2649/68/7/2017 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3020/2016 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                           

č. SML/3020/2016 ze dne 26.9.2016 na provedení stavby „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku 

za ul. Žižkova“, se zhotovitelem SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 

Valašské Meziříčí, IČ 60775530, dle přílohy č. 3. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu 
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plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 12.324,95 Kč bez DPH z původní ceny 

3.263.232,44 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 3 250 907,49 bez DPH tj. 3 933 

598,06 Kč včetně 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. 1582/45/6/2016, ze dne 2. června 2016. 

 

 

2650/68/8/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 

3806 v k.ú. Přerov z vlastnictví obchodní společnosti FINE LINE 

DEVELOP, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova  

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

statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 3806 (ostatní plocha – jiná plocha)               

o výměře 2574 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti FINE LINE DEVELOP, s.r.o., IČ 

27680738, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního města 

Přerova za kupní cenu ve výši 6.700.000,- Kč. 
 

 

2651/68/8/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 2630/101 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k 

části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 

3) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem nebytové 

jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné          

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře 71,19 

m2 a vyhlášení výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

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

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

Vyhlašovaná cena nebude stanovena a účastnický poplatek nebude hrazen (návrh náměstka primátora 

Pavla Košutka). 

 

 

2652/68/8/2017 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103 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 4) 

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

jednotky č. 191/103 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 4) o výměře 91,40 m2 a vyhlášení 

výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové 

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

Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Vyhlašovaná cena nebude 

stanovena a účastnický poplatek nebude hrazen. (návrh náměstka primátora Pavla Košutka) 
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2653/68/8/2017 Vyhlášení výběrového řízení - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 

1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/6, p.č. 2294/7 vše v 

k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod objektu 

administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 

2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemků p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 

m2, p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o výměře 1.247 m2,  p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační 

plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) za podmínek uvedených v důvodové 

zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  

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

 

 

2654/68/8/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně  

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

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 91, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 612 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

 

2655/68/8/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 685/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova převod pozemku 

p.č. 658/3 zast.plocha a nádvoří o výměře  20 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  statutárního města 

Přerova do vlastnictví  Ing. J.K.   za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 19 300,- Kč, tj. 965,- 

Kč/m2 ve znění dle přílohy. Součástí kupní smlouvy bude dohoda o bezesmluvním užívání ve výši 

25,- Kč/m2/rok za 3 roky zpětně. 

 

 

2656/68/8/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov  - pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 4996/11    

v k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4996/8 ostatní plocha, 

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

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

ostatní komunikace o výměře 68 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, Nové Město, za cenu 1 700 000,- 

Kč, ve znění přílohy, za podmínky zajištění finančního krytí. 
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2657/68/8/2017 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně 

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

Zastupitelstva města Přerova č. 160/7/3/2015  ze dne 8.6. 2016,  a  to tak, že nově zní: 

"Zastupitelstvo města Přerova  po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný 

převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15 ostatní 

komunikace, ostatní plocha, p.č. 16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 75 ostatní plocha, ostatní komunikace  a část pozemku p.č. 287 dle geometrického 

plánu č. 414-126/2016 se jedná o p.č. 287/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 297 m2  vše 

v k.ú. Čekyně, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 

390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111." 

 

 

2658/68/8/2017 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 492/3 v  k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 492/3 ost. plocha o výměře 56 m2   

v k.ú. Dluhonice mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a   J.M,. jako 

nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1. 

1. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

2. Výše úhrady za nájem bude činit  25,- Kč/m2, tj.  1 400,- Kč/rok dle vnitřního předpisu č. 7/09  

3. Účelem nájmu bude parkování osobních vozidel 

 

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

1. 

 

 

2659/68/8/2017 Bezesmluvní užívání pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 

5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše   

v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 5307/108 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4131 m2, p.č. 5307/109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře      

49 m2, p.č. 5307/110  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2, p.č. 5307/220 zastavěná plocha      

a nádvoří o výměře 21 m2, p.č. 5307/228 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, p.č. 5307/234 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, p.č. 5307/235 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře        

84 m2 vše v k.ú. Přerov,  za období  od 30.6.2010 do 30.4. 2013, které náleží  ČR - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 355 240,- Kč, za podmínky zajištění finančního 

krytí. 

 

 

2660/68/8/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 1072, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45        

v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 

1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. 

Přerov (Velká Dlážka 46) o celkové výměře 25,97 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

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

IČ 02479575, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou      

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s  účinností od 1.7.2017. Účelem nájmu bude využití prostoru 

jako prodejna PNS a sazky. Výše nájemného bude činit 23.452,- Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,- 

Kč/m2/rok za hlavní místnost a 800,- Kč/m2/rok za vedlejší místností (dle vnitřního předpisu   

č. 7/09). Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2661/68/8/2017 1. 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 – změna usnesení 

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

pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. trvá na svém usnesení č. 2593/66/7/2017, bod 2., 3 přijatém na 66. schůzi konané dne 

6.4.2017. 

 

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

o výměře 20 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. 3. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.10.2019. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

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

2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2662/68/8/2017 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 17/2 a p.č. 595 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pacht části pozemku p.č. 17/2  ostatní plocha o výměře 220 m2 a části pozemku p.č. 

595 trvalý travní porost o výměře 760 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova a uzavření pachtovní 

smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako propachtovatelem a Stanislavem Jemelkou, IČ: 

49559826, místem podnikání Přerov IV - Kozlovice, U Pomníku 10/7, jako pachtýřem           

ve znění dle přílohy č. 1. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku, za účelem provozování zemědělské činnosti. Roční 

pachtovné činí 111,- Kč, t.j. 0,113 Kč/m2/rok. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 
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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. 

 

 

2663/68/8/2017 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 1099, p.č. 1100, p.č. 1218, p.č. 1227, p.č. 1249, p.č. 1313, 

p.č. 1405, p.č. 1541 a p.č. 1632 vše v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pacht pozemků p.č. 1099 orná půda 1659 m2, p.č. 1100, orná půda o výměře 1841 

m2, p.č. 1218 ostatní plocha o výměře 426 m2, p.č. 1227 ostatní plocha o výměře 3390 m2, p.č. 

1249 ostatní plocha o výměře 2724 m2, p.č. 1313 orná půda o výměře 2148 m2, p.č. 1405 orná 

půda o výměře 1695 m2, p.č. 1541 ostatní plocha o výměře 3187 m2 a p.č. 1632 ostatní plocha 

o výměře 1993 m2 všechny v k.ú. Dluhonice a uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov, jako propachtovatelem a ZS Pobečví a.s., se sídlem Rokytnice č.p. 460, IČ: 

25360485, jako pachtýřem ve znění dle přílohy č.1.  

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok vždy k 30.9. běžného 

roku, za účelem provozování zemědělské činnosti. Roční pachtovné činí  2.917,- Kč, t.j. 0,153 

Kč/m2/rok. Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání předmětu pachtu za období 

od 1.1.2017 do data účinnosti pachtovní smlouvy ve výši 2.917,- Kč/rok. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

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. 

 

 

2664/68/8/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 1347  v k.ú. 

Dluhonice 

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 a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemku p.č. 1347 v  k.ú. Dluhonice,    

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

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

břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č.1. 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 
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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 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 „TM6M-53b-LO-M-PRRV94-OK“, na 

pozemku p.č. 1347 v  k.ú. Dluhonice, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, 

IČ 04084063, jako stavebníkem. 

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. 

 

 

2665/68/8/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 213 a p.č. 

801 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 

rozvaděče a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět a umožnit 

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

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče k tíži pozemků p.č. 213 a p.č. 

801 oba v  k.ú. Kozlovice u  Přerova,    a to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 

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

budoucí smlouvě   o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č.1. 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.   



10 

 

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, rozvaděče, 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, 

rozvaděče, 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, rozvaděče, 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 „Radslavice, Přerov RVDSL1729-M-M-

PRRV63-PRRV65- PRRV1HR-OK“, na pozemcích p.č. 213 a p.č. 801 oba v  k.ú. Kozlovice u 

Přerova, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem  pozemků a Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem. 

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. 

 

 

2666/68/8/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 5839/3 a 

p.č. 7137 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 

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

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemků p.č.  5839/3 a p.č. 7137 oba v  k.ú. Přerov,  a 

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

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

břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č.1. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, 
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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,  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 „0508-16 budova HZS Přerov-MK/0508-

16 budova HZS Přerov - OK“, na pozemcích p.č. 5839/3 a p.č.7137 oba v  k.ú. Přerov, mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem. 

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. 

 

 

2667/68/8/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 568 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 kabelové vedení NN a uzemnění, 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 
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provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  podzemního  kabelové vedení 

NN  a uzemnění k tíži pozemku p.č. 568 v k.ú. Předmostí, a to ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035  a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č.1. Věcné 

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

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

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

02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti.   

 

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

stanovenou na základě znaleckého posudku s tím, že jednorázová úhrada bude vyčíslena včetně 

náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem stavby podzemního 

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

bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu 

DPH.  

 

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

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

to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k 

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

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

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

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

doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené 

stavby podzemního kabelového vedení NN a uzemnění,  a geometrický plán potvrzený příslušným 

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

pozemku, anebo v případě, že mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti nedoručí tyto 

listiny do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání 

dokončené stavby podzemního kabelového vedení NN a uzemnění, do 6 měsíců ode dne, kdy si 

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

věcného břemene - služebnosti. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 

plánu a znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za 

vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

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

název stavby „Předmostí u Př, P.,  č.p.147E,NNk“ na pozemku p.č. 568 v k.ú. Předmostí,  

mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, 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. 

 

 

2668/68/8/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 441 v k.ú. 

Vinary u Přerova 

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

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

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

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

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

p.č. 441 v k.ú. Vinary u Přerova,  a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 

405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č.1. Věcné břemeno – služebnost bude 

zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného 

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

Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti.   

 

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

stanovenou na základě znaleckého posudku s tím, že jednorázová úhrada bude vyčíslena včetně 

náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem stavby podzemního 

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

bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu 

DPH.  

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního kabelového vedení NN, a to do 1 

měsíce ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření 

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

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

věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 6 

měsíců ode dne, kdy mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního 

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

zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku, anebo v případě, že mu 

budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního 

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

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

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

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

do katastru nemovitostí. 

 

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

název stavby „Přerov-Vinary, B., p.č. 151/37, NNk, č. stavby IV-12-8013257“ na pozemku 

p.č. 441 v k.ú. Vinary u Přerova,  mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku    

a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, 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. 
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2669/68/8/2017 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

pozemku p.č. 735 v k.ú. Čekyně a právo provést stavbu „Kanalizace a 

ČOV Čekyně, Penčice“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                

z věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci 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, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 735 v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví pana Ing. 

J.D.  k id ½ a paní O.K.   k id ½.  

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. 

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

budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem Ing. J.D.   a paní O.K.  (jako budoucími 

povinnými a spoluvlastníky pozemku) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným a 

stavebníkem) ve znění dle přílohy č. 1. 

Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti bude ujednání, kterým 

budoucí povinní a spoluvlastníci pozemku udělují právo provést  stavbu kanalizace v rámci stavby 

„Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ stavebníkovi a jím pověřeným osobám  na pozemku  v  p.č. 735 

v k.ú. Čekyně, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro výše 

uvedenou stavbu.  

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 

 

2670/68/8/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova – p.č. 5307/15 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 kabelové vedení NN na pozemku p.č. 5307/15 

v k.ú. Přerov, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního kabelového vedení NN a 

v povinnosti  povinného z věcného břemene strpět  a umožnit výkon tohoto práva, a to ve 

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

IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
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ve znění dle přílohy. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to 

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

úhrada bude vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným 

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

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

jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

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

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

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

služebnosti, ve znění dle přílohy. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný z věcného břemene - služebnosti 

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

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

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o  právu provést stavbu  „Přerov Neumannova, Spol. vlastníků – 

NNk, EP-12-8003508“,  a to umístění podzemního kabelového vedení NN na části pozemku 

p.č. 5307/15 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku  a ČEZ  

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

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

vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

2671/68/8/2017 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 

– osobních automobilů ŠKODA Fabia a ŠKODA Superb 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod movité věci – osobního automobilu Škoda Fabia, inv. č. 442-

00006114,  z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti CARS B1 s.r.o., 

se sídlem Praha 3-Žižkov, Domažlická 1256/1, IČ 24799793, za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 29.100,-Kč (včetně DPH), ve znění dle přílohy, 

 

2. schvaluje úplatný převod movité věci – osobního automobilu Škoda Superb, inv. č. 442-

00010667,  z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti CARS B1 s.r.o., 
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se sídlem Praha 3-Žižkov, Domažlická 1256/1, IČ 24799793, za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 129.900,-Kč (včetně DPH), ve znění dle přílohy, 

 

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

1. a 2. návrhů na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

2672/68/8/2017 Autobusová zastávka ul. Sportovní, Přerov, Předmostí – Smlouva         

o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie č. Z_S24_12_8120057382 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy spočívající  v realizaci  přeložky  distribučního  zařízení ( kNN,   

č. EP-12-8003674) určeného k dodávce elektrické energie -  zařízení ČEZ Distribuce , a.s. 

Děčín, které bude dotčeno stavbou „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí“, SO 102 

Autobusová zastávka ul. Sportovní, ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.5.2017 

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 realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie                     

č. Z_S24_12_8120057382  s ČEZ Distribuce a.s. Děčín 

 

3. pověřuje odbor správy  majetku a komunálních služeb  uzavřením smlouvy o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické  energie  se společností ČEZ 

Distribuce a.s. Děčín v cenové výši 50 995,- Kč bez DPH. 

 

 

2673/68/8/2017 Stavební stavy mostů, lávek a propustků ve vlastnictví statutárního 

města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí stavební stavy mostů, lávek a propustků, které jsou v majetku statutárního 

města Přerova dle přílohy č. 1. a předpokládané náklady na opravy. 

 

2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zpracování projektových dokumentací 

vč. inženýrské činnosti na opravy mostů, lávek a propustků, které jsou, popř. budou 

hodnoceny stavebním stupněm V. –VII. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 27.7.2017 
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2674/68/8/2017 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) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 

města na 5 let ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele M.V., pro nákladní automobily 

slovenských registračních značek za účelem zásobování prodejny KIK. Provozovatelem 

vozidla RZ NZ606EZ  - SPEEDY service s.r.o., Podhájská a RZ HC629BZ  - KWANDO 

s.r.o., Hlohovec 

 

Trasa výjimky: ul. Bratrská, ul. nám. T. G. Masaryka  

 

RZ HC629BZ MAN TGM02/4x2 BL/-12 000 kg 

RZ NZ606BZ MAN TGM02/4x2 BL/-12 000 kg 

 

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

souhlas s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 

města na 5 let pro vozidla, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 3 500 kg do pěší zóny ul. Wilsonova, pro žadatele MP Krásno, a.s., Hranická 430, 

Valašské Meziříčí za účelem zásobování nové prodejny masa a uzenin na adrese Wilsonova 

1994/9. 

 

Trasa výjimky: ul. Žerotínovo nám, ul. Wilsonova, ul. nám T. G. Masaryka, ul. Bratrská 

 

RZ 5Z61826 MITSUBISCHI FUSO 4M42-3AT4 6 000 kg 

RZ 3Z91147 RENAULT  ZD3 A608  6 000 kg 

 

3. nepřijala návrh usnesení ve věci souhlasu, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v centru města na 5 let ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší 

technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele DHL Supply 

Chain s.r.o., Loděnická 963, 691 23 Pohořelice IČ 49240650, pro nákladní automobily 

registračních značek 6B79886 a 1BE4926 za účelem zásobování prodejny ROSSMANN. 

Provozovatel vozidel, Pavel Osička, Brněnská 13, 691 23 Pohořelice, IČ 74225421. 

 

Trasa výjimky: ul. Bratrská, ul. nám. T. G. Masaryka  

 

RZ 6B79886 MAN TGL 12.240 11 190 kg 

RZ 1BE4926 MAN TGL 02  8 600 kg 

 

 

2675/68/8/2017 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

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

o ploše 59,46 m2, v domě  č. p. 2143, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 

1159, v k. ú. Přerov, Nám. Fr. Rasche, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní Z.Z.,  
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zastoupenou opatrovníkem, statutárním městem Přerov za nájemné ve výši 2 522 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na 

dobu určitou do 31.12.2017 měsíce s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

2676/68/8/2017 Souhlas s podnájemní smlouvou k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje udělení souhlasu s podnájemní smlouvou  k obecnímu bytu  (1+1), o ploše 47,43 

m2,v domě č. p. 2383, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1310, v 

k. ú. Přerov, Generála Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1),  panu 

L.P. 

 

2. schvaluje podání výpovědi manželům  P., k bytu  v domě č.p. 2383, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1310, v k. ú. Přerov, Generála Štefánika č.or. 7, a to dle 

§ 2288 NOZ s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

 

2677/68/8/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Vodovodní 

přípojka pro zahradní domek v Penčičkách“ - objekt č.e. 18, příslušný 

k části obce Přerov XIII – Penčice, který je součástí pozemku p.č. 582 

v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 540 o výměře 1187 m2 

(trvalý travní porost) v k.ú. Penčičky, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 se 

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

R.S., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o výstavbu nové vodovodní přípojky pro zahradní domek, objekt č.e. 18, příslušný k části 

obce Přerov XIII – Penčice, který je součástí pozemku p.č. 582 v k.ú. Penčičky. Vodovodní přípojka 

bude v délce cca 7 m uložena na pozemku p.č. 540 v k.ú. Penčičky, 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. 

 

 

2678/68/8/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Bečva, Přerov – 

protipovodňová ochrana města nad jezem“ na pozemcích p.č. 2657/2, 

p.č. 2656/1 a p.č. 2638/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích  p.č. 2657/2 o výměře 

14400 m2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), p.č. 2656/1 o výměře 7868 m2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 2638/1 o výměře 4973 m2 (ovocný sad) vše k.ú. 

Přerov, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, jako vlastníkem pozemků a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, se 
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sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastoupené generálním ředitelem MVDr. Václavem 

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

 

Jedná se o investiční akci s názvem - „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem“, 

která spočívá ve vybudování protipovodňové nadzemní zídky, v rozšíření násypu vč. vybudování 

drenáží, čerpacích a revizních jímek v lokalitě mezi novou lávkou „U Tenisu“ a areálem nemocnice. 

Stavbou budou dotčeny části výše uvedených pozemků, které jsou 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. 

 

 

2679/68/9/2017 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 – zřízení logopedické třídy   

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2017/2018 zřízení jedné logopedické třídy 

pro žáky se závažnými vadami řeči podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 

45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, za předpokladu splnění podmínek 

ustanovených v § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy 

státními finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

 

 

2680/68/9/2017 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14;  Jmenování 

na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Přerov, Optiky 14 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 včetně 

výsledného pořadí vhodných uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne 24. 4. 2017, 

 

2. jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 1. 5. 2017 paní Denisu 

Novákovou, na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 

Optiky 14 a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.4.2017 
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2681/68/10/2017 Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jdeme Autistům Naproti z.s., IČ 270 

41 972, se sídlem Žilinská 198/26a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, na poskytování sociální 

služby raná péče v roce 2017. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2017 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

48,0 - 3,0 45,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

27,9 + 3,0 30,9 

 

 

2682/68/10/2017 Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

a subjektem Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s., IČ 66743516,  

se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I- Město, 750 02 Přerov, na „Provozní náklady RC 

Sluníčka v Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2017 

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

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

45,0 * - 15,0 30,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

30,9* + 15,0 45,9 
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* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

2683/68/10/2017 Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 

odst. 6 zákona  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 16 osobám uvedeným ve 

jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. Vydaný souhlas platí do 30. 4. 2018. 

 

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

ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt -  3 osobám a osobám s nimi 

společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 2.5.2017 

 

 

2684/68/10/2017 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - DPS 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše 25,85 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem F.S., za nájemné ve výši 917 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou 3 měsíce   s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 6/2012, metodického pokynu k uzavírání 

nájemních smluv k bytům v domech zvláštního určení  - v domech s pečovatelskou službou, 

ve znění pozdějších předpisů, spočívající v neuplatnění podmínky pro uzavření nájemní 

smlouvy uvedené v bodu a) usnesení dle čl. II odst. 3 tohoto vnitřního předpisu, tj. pro 

uzavření nájemní smlouvy dle bodu a) usnesení není podmínkou poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 25.000,- Kč statutárnímu městu Přerov obcí, ve které má žadatel o uzavření 

nájemní smlouvy trvalý pobyt. 

 

 

2685/68/11/2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami 

vznesenými na 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 27. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 24.5.2017 
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2686/68/11/2017 Vyhlášení soutěže: Předzahrádka roku 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje soutěž Předzahrádka roku 2017 

 

2. jmenuje soutěžní porotu dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje Kancelář primátora realizací soutěže Předzahrádka roku 2017 

 

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu 

 

POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2222   Ost. příjmy z finančního 

vypořádání předchozích let od 

jiných veř. rozpočtů 

22,0 * + 41,0 63,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3639 120 Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. 

0,0 + 41,0 41,0 

 

 

2687/68/11/2017 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí předloženou zprávu 

 

2. ukládá řediteli Městské policie zaslat všem zastupitelům text této zprávy. 

 

 

2688/68/14/2017 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora panu Pavlu Košutkovi informovat 

Radu města Přerova o stavu přípravy (vysoko)rychlostních železničních koridorů a jejich vztahu          

k městu Přerovu.  

Odpovídá: náměstek primátora P. Košutek 

Termín: 25.5.2017 

 

 

2689/68/14/2017 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci      

s Odborem správy majetku a komunálních služeb dopracovat Koncepci podzemních kontejnerů           

o referenční informace ze srovnatelných měst (důvody zavedení a míra naplnění cílů, náklady            
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na provoz, specifické provozní zkušenosti), vyčíslení provozních nákladů na svoz z 30 hnízd dle 

koncepce, vyčíslení vyvolaných investic (např. změna parkování), dopad na výši poplatků za svoz 

odpadů. 

Odpovídá: Ing. P. Gala 

Termín: 31.7.2017 

 

 

V Přerově dne 27. dubna 2017 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                 Pavel Košutek 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 


