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USNESENÍ z 69. schůze Rady města Přerova konané dne 11. května 2017 

 

2690/69/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 69. schůze Rady města 

Přerova konané dne 11. května 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 69. schůze Rady města Přerova konané dne 11. května 2017, 

 

2. schvaluje paní Mgr. Helenu Netopilovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 69. schůze Rady 

města Přerova. 

 

 

2691/69/3/2017 Návrh na personální změny 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. jmenuje s účinností od 1. 6. 2017 do funkce člena Komise životního prostředí Tomáše 

Navrátila, 

 

2. odvolává s účinností k 31. 5. 2017 z funkce člena Komise pro cestovní ruch a kulturu paní 

Zuzanu Novákovou, 

 

3. jmenuje s účinností od 1. 6. 2017 do funkce člena Komise pro cestovní ruch a kulturu pana 

Jaroslava Sklaře. 

 

 

2692/69/4/2017 Rozpočtové opatření č. 8 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

2693/69/4/2017 Dotace pro Moravský institut vzdělávání, o.p.s. na účast žáků na 

světovém finále Dance World Cup 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a 

subjektem Moravský institut vzdělávání, o.p.s., se sídlem Přerov, Sokolská 520/26, IČ: 

01705083, na účast žáků Moravské školy tance na světovém finále Dance World Cup v 

Německu. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2017, 
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2. 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) 

29,5 * - 20,0 9,5 

3419 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 + 20,0 20,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

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

 

2694/69/5/2017 Urbanistická soutěž na okolí tzv."průpichu" 

Rada města Přerova po projednání jmenuje soutěžní porotu urbanistické soutěže na okolí tzv. 

"průpichu" dle důvodové zprávy 

 

2695/69/5/2017 Přerovská stavba roku 2016 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výsledky soutěže Přerovská stavba roku 2016 

 

2. bere na vědomí doporučení poroty pro pořádání příštích ročníků soutěže 

 

2696/69/5/2017 Územní studie veřejných prostranství  

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje pořídit územní 

studie veřejných prostranství řešící návsi těchto místních částí:Čekyně, Dluhonice, Lýsky, Penčice,  

Vinary, Žeravice. 

 

2697/69/6/2017 "Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 

Dluhonská“ – uzavření  smlouvy o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie.   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky sítě VN distribučního zařízení č. 

Z_S24_12_8120057170 mimo vlastní těleso nově budovaných mostů přes  tratě SŽDC v ulici 

Dluhonská,  mezi  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako  provozovatelem distribuční soustavy a 

Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se  sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako 

žadatelem ve znění dle přílohy. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky sítě NN distribučního zařízení č. 

Z_S24_12_8120057508 mimo vlastní těleso nově budovaných mostů přes  tratě SŽDC v ulici 

Dluhonská,  mezi  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako  provozovatelem distribuční soustavy a 

Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se  sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako 

žadatelem ve znění dle přílohy. 
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3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 

a dle bodu 2 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

2698/69/6/2017 Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda v roce 2017 z Operačního programu životního 

prostředí ČR (dále OPŽP), Specifický cíl 5.1– Snížit energetickou náročnost veřejných budov 

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 

 

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

právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z 

OPŽP. 

 

2699/69/6/2017 Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků v Přerově a místních 

částech 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků v 

Přerově a místních částech", dle důvodové zprávy, 

 

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

vyhlášené 10.výzvy nositele integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace a 6. výzvy 

zprostředkujícího subjektu ITI Strategie Olomoucké aglomerace, 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

2700/69/6/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14188866 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14188866 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, včetně 

změny podmínek poskytnutí dotace, na akci „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ mezi 

Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 34 a Státním fondem 

životního prostředí České republiky, IČ 00020729, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k  jeho podpisu. 

 

2701/69/6/2017 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, 

schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v 

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky P17V00000001 

na služby s názvem „Přerovské listy“, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z 

doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů podle § 42 odst. 1 zákona 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele postupem podle § 122 odst. 2 zákona, tj. rozhodla o výběru 

jediného účastníka zadávacího řízení, a to o výběru dodavatele Strategic Consulting s.r.o., Pod 

Rapidem 2454/10, Vinohrady, 100 00 Praha 10, IČ: 25792920 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o redakčním zpracování, tisku a distribuci měsíčníku 

Přerovské listy“ mezi statutárním městem Přerov, jako vydavatelem a vybraným dodavatelem 

Strategic Consulting s.r.o., Pod Rapidem 2454/10, Vinohrady, 100 00 Praha 10, IČ: 25792920, 

jako obstaravatelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a 

nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 2 449 998,00 Kč bez DPH, tj. 2 836 937,70 Kč vč. DPH. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 62. Rady města Přerova konané 

dne 26. ledna 2017 (č. usn. 2346/62/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

2702/69/6/2017 Veřejná zakázka „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“ – 

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 a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Boženy Němcové – 

výměna střešní krytiny“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

2. rozhodla , že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Boženy 

Němcové – výměna střešní krytiny“, je účastník výběrového řízení VESTAV group s.r.o., 

Vyškov, Víta Nejedlého 601, PSČ 68201, IČ 27675912, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

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

společností VESTAV group s.r.o., Vyškov, Víta Nejedlého 601, PSČ 68201, IČ 27675912, 

jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Boženy Němcové – výměna 

střešní krytiny“. 

                

Cena za plnění bude činit 2.384.563,95 Kč bez DPH, tj. 2.885.322,38 Kč vč. DPH. 

 

V případě, že vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou 

součinnost k uzavření smlouvy, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, jehož 

nabídka se na základě hodnocení umístila jako další v pořadí a současně splnila stanovené zadávací 

podmínky. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 

bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 2513/65/6/2017, ze dne 16. března 2017. 
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2703/69/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou 

službou U Žebračky - energetické opatření“  

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

veřejnou zakázku s názvem „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - energetické opatření“ dle 

důvodové zprávy. 

 

2704/69/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“  

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

veřejnou zakázku s názvem „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda v Přerově“ dle důvodové 

zprávy. 

 

2705/69/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Cyklostezka a chodník 

Velká Dlážka“  

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

veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ dle důvodové zprávy. 

 

2706/69/6/2017 Projekty spolufinancované z ITI Olomoucké aglomerace - schválení 

smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 

zadávací řízení podlimitních veřejných zakázek na stavební práce v rámci ITI Olomoucké 

aglomerace a to konkrétně projektů: 

 

1 ) Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 

2) Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4 

3) Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 

4) Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 

5) Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 

6) Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 

7) Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A.Komenského a MŠ, Přerov-

Předmostí, Hranická 14 

8) Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 

9) Cyklostezka Velká Dlážka 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím 

administrátorem společností Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, se sídlem Horní 

náměstí 5, 772 00 Olomouc, IČO: 64631109. 

 

2707/69/6/2017 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 

2027“ -  rozhodnutí o námitkách stěžovatele proti zadávací 

dokumentaci 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí „Námitky proti zadávací dokumentaci“ u veřejné zakázky s názvem „Městská 

autobusová doprava v Přerově 2018 - 2027“, doručených zadavateli dne 3.5.2017 od 

stěžovatele ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ 

45192081 

 

2. rozhodla v souladu s ustanovení § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“) o odmítnutí námitek stěžovatele ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 

1654/8, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ 45192081, v rámci veřejné zakázky s názvem „Městská 

autobusová doprava v Přerově 2018 - 2027“ 

 

3. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele v rozsahu dle Přílohy č. 2 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu Rozhodnutí zadavatele o námitkách 

stěžovatele 

 

2708/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města  Přerova – prostoru sloužícího podnikání  v budově 

jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem prostoru 

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 34  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m2. 

 

 

2709/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova –   pozemku  p.č.  5388/3 v k.ú.  Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

Přerova - pozemku p.č. 5388/3 zahrada o výměře 2360 m2 v k.ú. Přerov 

 

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

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5388/3  

zahrada o výměře 2360 m2 v k.ú. Přerov. 
 

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

5388/3  zahrada o výměře 2360 m2 v k.ú. Přerov 
 

 

2710/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 5297/128 v k.ú. Přerov 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5297/128 zast. plocha a nádvoří 

o výměře 6 m2  v k.ú. Přerov. 
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2711/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 6128 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – úplatného převodu části pozemku p.č. 6128 ost. plocha o výměře 

111 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 
 

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

úplatný převod  pozemku p.č. 6128 ostatní plocha  o výměře 111 m2   v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2712/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 238/20 v k.ú. 

Předmostí   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a L.J.  

jako nájemcem, kterou bude ke dni  31.5.2017 ukončen nájemní vztah ve znění dle přílohy k 

části pozemku p.č. 238/20 orná půda o výměře 195 m2 v k.ú. Předmostí, založený nájemní 

smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem  dne 13.11.2010. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města  Přerova – pacht části pozemku p.č. 238/20  orná   půda, o 

výměře 195 m2   v k.ú. Předmostí. 

 

2713/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 

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

k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

J.S. jako nájemcem, kterou bude ke dni  31.5.2017 ukončen nájemní vztah  ve znění dle 

přílohy k části pozemků p.č. 5318 a p.č. 5319 zahrady o výměře 239 m2 v k.ú. Přerov, 

založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem  dne 17.11.1999, 

ve znění dodatků č. 1 ze dne 28.3.2001 a č. 2 ze dne 10.12.2003, 
 

2. schvaluje záměr statutárního města  Přerova – pacht části pozemků p.č. 5318 a p.č. 5319 

zahrady  o výměře 239 m2  v k.ú. Přerov. 

 

2714/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –   části  pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice 

u Přerova 

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

části pozemku p.č. 486 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 105 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 



8 

 

2715/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem  nemovité věci v majetku 

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

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č 2470/64/7/2017 ze 64. Rady města Přerova dne 2.3.20017, kterým schválila 

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

5.9.2002 ve znění  dodatků č. 1 - 4, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a Miloslavem Flašarem, bytem Horní náměstí 28, 750 02 Přerov, IČ 11554461 

jako nájemcem, na objekt technické vybavenosti bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 239 

v k.ú. Přerov  o celkové výměře 36 m2 a to z doby určité do 31.7.2017 na dobu určitou do 

31.7.2022  a výši nájemného stanovit dle vnitřního předpisu č. 7/09, 

 

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

smlouvě ze dne 5.9.2002 ve znění  dodatků č. 1 - 4, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a Miloslavem Flašarem, bytem Horní náměstí 28, 750 02 Přerov, IČ 

11554461 jako nájemcem, na objekt technické vybavenosti bez čp/če, který je součástí 

pozemku p.č. 239 v k.ú. Přerov  o celkové výměře 36 m2 a to z doby určité do 31.7.2017 na 

dobu určitou do 31.7.2022 za nájemné navržené Miloslavem Flašarem ve výši 28.800,- 

Kč/rok. 

 

2716/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/28 v 

k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení týkající se "Záměru statutárního města 

Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 

2883/28 v k.ú. Přerov". 

 

2717/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1000/24  v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

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

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1000/24 ost. plocha o výměře 32 

m2,  v k.ú. Újezdec u Přerova, vyznačeného  na situaci v příloze. 

 

2718/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

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

Henčlov 

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

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

 

2719/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 příslušná k části obce 

Přerov I-Město                                                                                                                                                                    

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájmu 

pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-
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Město založeného nájemní smlouvou uzavřenou dne 24.1.2017 na dobu určitou od 30.1.2017 do 

30.6.2017, mezi První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, IČ: 29446635, do 31.12.2017. 

 

2720/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých  věcí do 

majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č.  5176/39, p.č. 

5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 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 nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 5176/39 orná půda o výměře 3580 m2, p.č. 5466/66  orná půda 

o výměře  6105 m2 a p.č. 5466/77 orná půda o výměře 5352 m2 a p.č. 5466/62 orná půda o 

výměře 5884 m2  vše v k.ú. Přerov. 

 

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

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

5176/39 orná půda o výměře 3580 m2, p.č. 5466/66  orná půda o výměře  6105 m2 a p.č. 

5466/77 orná půda o výměře 5352 m2 a p.č. 5466/62 orná půda o výměře 5884 m2 vše v k.ú. 

Přerov. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva ke 

spoluvastnickým podílům pozemků p.č. 5176/39, p.č. 5466/66  p.č. 5466/77 a p.č. 5466/62 vše 

v k.ú. Přerov. 

 

2721/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  913 v k.ú. Čekyně 

a pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 913  vodní plocha, koryto 

vodního toku  přirozené nebo upravené, o výměře 143 m2 v k.ú. Čekyně a pozemku p.č. 671  vodní 

plocha,  koryto vodního toku  přirozené nebo upravené, o výměře 1232 m2 v k.ú. Penčičky. 

 

2722/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 v k.ú.  

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

pozemku p.č.5466/13 orná půda o výměře 31108 m2  v k.ú. Přerov. 

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

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č.5466/13 

orná půda o výměře 31108 m2 v k.ú. Přerov. 

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

p.č.5466/13 orná půda o výměře 31108 m2 v k.ú. Přerov. 
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2723/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6417/2, p.č. 

6483, p.č. 6484, p.č. 6490/1, p.č. 6490/2, p.č. 6490/3, p.č. 6490/4, p.č. 

6490/5, p.č. 6490/6, p.č. 6490/7, p.č. 6490/8, p.č. 6497/2, p.č. 6497/4, p.č. 

6497/5, p.č. 6497/6, p.č. 6497/7, p.č. 6497/21, p.č. 6500/4, p.č. 6651/1, 

p.č. 6651/6 vše v k.ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov - úplatný 

převod : 

- části pozemku p.č. 6417/2 trvalý travní porost o výměře  cca 322 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemku p.č. 6483 orná půda o výměře cca 184 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemku p.č. 6484 orná půda o výměře cca 138 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6490/1 orná půda o výměře 85 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6490/2 vodní plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6490/3 ostatní plocha  o výměře 94 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6490/4 orná půda o výměře 68 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6490/5 orná půda o výměře 145 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6490/6 orná půda o výměře 171 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6490/7 orná půda o výměře 151 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6490/8 orná půda o výměře 75 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6497/2 ostatní plocha o výměře 1435 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6497/4 ostatní plocha o výměře 204 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6497/5 ostatní plocha o výměře 328 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6497/6 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6497/7 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6497/21 ostatní plocha o výměře 663 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6500/4 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6651/1 zahrada o výměře 92 m2 v k.ú. Přerov 

- části pozemkup.č.6651/6  zahrada  o výměře 60 m2 v k.ú. Přerov 

 

a to tak, že nejprve bude  mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, ve 

které se vlastník zavazuje, že část výše uvedeného pozemku dotčeného stavbou cyklostezky převede 

statutárnímu městu Přerov. Kupní smlouva bude uzavřena do 90-ti dnů, ode dne doručení  souhlasu s 

užíváním stavby cyklostezky a po doručení geometrického plánu, kterým bude zaměřen rozsah stavby 

cyklostezky. Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní bude ustanovení, že budoucí kupující uhradí 

budoucímu prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, a to do deseti dnů od podpisu kupní smlouvy a 

náklady spojené s převodem. 

 

2724/69/7/2017 Vyhlášení výběrového řízení - úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – budovy občanské vybavenosti 

č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43) 

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

občanské vybavenosti č.p. 387, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2, v k.ú. 

Přerov (Čechova 43) 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. 
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2725/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1474, p.č. 

1475, p.č. 1532, p.č. 1534, p.č. 1535, p.č. 1536, p.č. 1538/1, p.č. 1538/10, 

p.č. 1538/22 včetně garáže bez čp/če, p.č. 1690/13 a p.č. 1690/14, vše v 

k.ú. Žeravice a pozemku p.č. 1222/18 v k.ú. Čekyně z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1538/10 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 676 m2, části pozemku p.č. 1535 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 

200 m2 a části pozemku p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře cca 700 m2, vše v k.ú. Žeravice. 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

1474 (orná půda) o výměře 564 m2, p.č. 1475 (orná půda) o výměře 910 m2, p.č. 1532 (trvalý 

travní porost) o výměře 1306 m2, p.č. 1534 (orná půda) o výměře 60 m2, části pozemku p.č. 

1535 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 208 m2, p.č. 1536 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 67 m2, části pozemku p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře cca 

4824 m2, p.č. 1538/22 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 153 m2 včetně garáže bez čp/če, 

která je součástí tohoto pozemku, p.č. 1690/13 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

298 m2 a p.č. 1690/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 40 m2, vše v k.ú. 

Žeravice a pozemku p.č. 1222/18 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 188 m2 v k.ú. 

Čekyně. 

 

2726/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí 

do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 včetně stavby pro 

rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušnou k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do 

základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov - pozemků p.č. 6603/1 

(zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně 

stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušnou k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 

(ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 

m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov. 

 

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

nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního 

kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem 

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 

1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou 

rekreaci č.e. 311, příslušnou k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o 

výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné 

stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov. 
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2727/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 433/9 v k.ú. 

Vinary u Přerova 

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

pozemku p.č. 433/9 ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k.ú. Vinary u Přerova do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2728/69/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 

věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1533 a p.č. 

1690/11 oba v k.ú. Žeravice 

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

pozemků p.č. 1533 ostatní plocha o výměře 264 m2 a p.č. 1690/11 ostatní plocha o výměře 549 m2 oba 

v k.ú. Žeravice do majetku statutárního města Přerova. 

 

2729/69/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– nebytové jednotky č.  2631/103 jiný nebytový prostor v budově 

bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2487/6 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) 

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

převod nebytové jednotky č. 2631/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2631, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) o celkové 

výměře 41,25 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov a na pozemku 

p.č. 2487/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4125/99447 z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví Z.N. za kupní cenu ve výši 443.000,-Kč,  ve znění dle přílohy. 

 

2730/69/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 2153/5 v k.ú. Přerov a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku p.č. 2153/5 v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu budovy Centra duševního zdraví na 

pozemku 2153/5 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a 

TELEMENS s.r.o., se sídlem nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 25395246,  jako 

stavebníkem. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod nemovité věci  z 

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

Přerov o výměře cca 250 m2, do majetku TELEMENS s.r.o.,  se sídlem nám. Přerovského 

povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 25395246, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem  ve výši 2 300,-  Kč/m2,  navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej 

výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva  o právu provést stavbu a smlouva  o 

budoucí smlouvě kupní, dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů od dodání 

územního rozhodnutí na stavbu budovy Centra duševního zdraví  a doručení  geometrického 

plánu na dělení pozemku  potvrzeného příslušným katastrálním úřadem statutárnímu městu 

Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 
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2731/69/7/2017 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve 

vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – p.č. 5007/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 5007/2 ostatní plocha, neplodná 

půda o výměře 38 m2 v k.ú. Přerov 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 „Oprava opěrné zídky na nábřeží 

Rudolfa Lukaštíka v Přerově“. 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 821,-Kč/rok, 

tj. 21,60Kč/m2/rok. 

 

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

věcného břemene vybudovat stavbu „Oprava opěrné zídky na nábřeží Rudolfa Lukaštíka v 

Přerově“ 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. 5007/2 v k.ú. Přerov, 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. 

 

Součástí smlouvy je ujednání o souhlasu s umístěním stavby „Oprava opěrné zídky na nábřeží Rudolfa 

Lukaštíka v Přerově“, pro účely územního a stavebního řízení, a to za podmínek uvedených ve této 

smlouvě a v souhrnném vyjádření Povodí Moravy s.p., č.j. PM042397/2016-203Mi, ze dne 11.11.2016 

správce VVT Bečvy. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 
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2732/69/7/2017 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části  

pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání výpovědi z pachtu vzniklého na základě pachtovní smlouvy a dohody o 

úhradě pohledávek ze dne 22.7.2014 na část pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako propachtovatelem a věřitelem a V.H., jako 

pachtýřem a dlužníkem.  

 

Pachtýři bude podána výpověď z pachtovního vztahu na základě ustanovení čl. VIII , bod (7) 

pachtovní smlouvy, tzn., že  smlouvu  lze vypovědět zejména z důvodu neuhradí-li pachtýř 

propachtovateli pachtovné ve výši a lhůtě dle této smlouvy, může propachtovatel vypovědět pacht bez 

výpovědní doby. V takovém případě pacht skončí dnem doručení výpovědi propachtovatele pachtýři. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 

 

2733/69/7/2017 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 

prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č.5023 v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 5023 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov 

statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Přechod pro chodce na 

ulici Dvořákova v Přerově“ a zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene strpět na služebném pozemku chodník – přístup k přechodu 

pro chodce a kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupu VO vybudovaných v rámci 

stavby „Přechod pro chodce na ulici Dvořákova v Přerově“ 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 chodníku a kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 

sloupu k  tíži pozemků p.č. 5023 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

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

Přerova. 

 

Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

Olomouckým krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a 

budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, úplatně. Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena po dokončení stavby, vyhotovení geometrického plánu na vymezení rozsahu 

služebnosti a znaleckého posudku na stanovení výše jednorázové úhrady. 

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. 
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2734/69/7/2017 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části  

pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, 

jako pronajímatelem a Mgr. E.H. jako nájemcem, kterou bude ke dni  31.5. 2017 ukončen nájemní 

vztah ve znění dle přílohy  k části pozemku p.č. 263 ovocný sad  o výměře 176 m2 v k.ú. Předmostí, 

založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem  dne 7.6.2004. 

 

2735/69/7/2017 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov -  části pozemku p.č. 

5025/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření speciální nájemní smlouvy mezi Českou 

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

a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem části pozemku p.č. 5025/3 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 320 m2 v k.ú. Přerov ve znění dle přílohy. Nájem se uzavírá na dobu 

neurčitou od 1.6.2017 za účelem vybudování infrastruktury  pro rodinné domy v lokalitě u hvězdárny. 

Roční dohodnuté nájemné činí  12 800,- Kč,  t.j. 40,- Kč/m2/rok. Doba splatnosti nájmu je  vždy k 1.10 

běžného roku dopředu. 

 

2736/69/7/2017 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov a služebnost ve 

prospěch statutárního města Přerova  k tíži nemovitých věcí –  

pozemků p.č. 1216 a p.č. 1245 oba v k.ú. Čekyně,  pozemků p.č. 682/1, 

p.č. 684/3, p.č. 699 a p.č. 709 vše v k.ú. Penčičky a pozemků p.č. 497/1 a 

p.č. 518 oba v k.ú. Penčice  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 1216 ostatní plocha o výměře 1344 m2 a části p.č. 1245 

ostatní plocha o výměře 570 m2 oba v k.ú. Čekyně,  částí pozemků p.č. 682/1 ostatní plocha o 

výměře 1440 m2, p.č. 684/3 ostatní plocha o výměře 555 m2, p.č. 699 ostatní plocha o výměře 

486 m2 a p.č. 709 ostatní plocha o výměře 711 m2 vše v k.ú. Penčičky a částí pozemků p.č. 

497/1 ostatní plocha o výměře 1254 m2 a p.č. 518 ostatní plocha o výměře 576 m2 oba v k.ú. 

Penčice statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Kanalizace a 

ČOV Čekyně, Penčice“ a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci vybudovanou v rámci 

stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 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 kanalizace k  tíži pozemků p.č. 1216 a 1245 oba v k.ú. Čekyně, p.č. 

682/1, p.č. 684/3, p.č. 699, p.č. 709 vše v k.ú. Penčičky a p.č. 497/1 a p.č. 518 oba v k.ú. 

Penčice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, 

IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

Olomouckým krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a 

budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, úplatně. Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena po dokončení stavby, vyhotovení geometrického plánu na vymezení rozsahu 

služebnosti a znaleckého posudku na stanovení výše jednorázové úhrady. 
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2. schvaluje 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. 

 

2737/69/7/2017 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)   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku 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 mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a paní Danielou Sivcovou, místem podnikání Přerov I-Město, 

Jižní čtvrť II 2536/7, IČ 74260880, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.  Nájem bude uzavřen 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 72.390,-Kč/rok 

(bez DPH), tj. 1.500,-Kč/m2/rok u hlavních místností a 1.200,-Kč/m2/rok u vedlejších 

místností (dle vnitřního předpisu č. 7/09) a bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH, výše 

nájemného za zařizovací předmět - vodoměr TUV bude činit 108,-Kč/rok a bude navýšeno o 

příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití jednotky jako kadeřnický salon. 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. 

 

2738/69/7/2017 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –   

pozemku  p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na  pozemek p.č. 450/1 zahrada  o výměře 1426 m2   v 

k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a spolkem MAPAJ, 

o. s. se sídlem  Přerov II-Město, Nádražní 1136/10, IČ 22815236, jako vypůjčitelem, ve znění 

dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem 

výpůjčky bude výcvik a výuka profesní sebeobrany. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

2739/69/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova – p.č. 30/1, p.č. 

203 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje: 

 

1. návrh Ing. arch. Jana Horkého odložit projednání předlohy "Zřízení věcného břemene - 

služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - p.č. 30/1, p.č. 203 v k.ú. Předmostí" , 

 

2. podněty Ing. arch. Jana Horkého, které mají být odkomunikovány s projektantem. 
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2740/69/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 1012 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

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

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

p.č. 1012 v k.ú. Újezdec u Přerova, a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 

8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti.  

 

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

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

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

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

 

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

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

náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem stavby podzemního 

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

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

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

DPH.  

 

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

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

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

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

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

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

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

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního 

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

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

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

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního 

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

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

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

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

nemovitostí. 

 

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

název stavby „Přerov, Petr Marek – přeložka VNv,VNk, IZ-12-8000585“, na pozemku p.č. 

1012 v k.ú. Újezdec 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. 
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

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. 

 

2741/69/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova   p.č. 5103, p.č. 5010/1, p.č. 4737, p.č. 

4753/6, p.č. 2680/20, p.č. 5021, p.č. 2645/1, 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 hradidlových komor na kanalizační síti, 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  hradidlových komor na 

kanalizační síti k tíži pozemků p.č. 5103, p.č. 5010/1, p.č. 4737, p.č. 4753/6, p.č. 2680/20, p.č. 

5021, p.č. 2645/1, 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 , Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 

750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Povodí Moravy, 

s.p., se sídlem Dřevařská 11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013, 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 

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 hradidlových komor na kanalizační síti, 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 hradidlových komor na kanalizační síti 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 hradidlových komor na kanalizační síti 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. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 
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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. 

 

2742/69/7/2017 Bezúplatný převod movité věci – hodinového věžního stroje z 

vlastnictví statutárního města Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod movité věci – hodinový věžní stroj, inv. č. 505-00000108,          

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví příspěvkové organizace Muzeum 

Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Horní náměstí 7, IČ 00097969, ve znění dle 

přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

2743/69/7/2017 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) osobám  povinným  z 

předkupního práva 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 2601/66/7/2017 ze dne 6.4.2017, kterým podala 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 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.H., L.T., jako osobám povinným  z  předkupního práva. 

 

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

právního jednání dle bodu 2. návrhu usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání dle bodu 2. návrhu usnesení a podpisu 

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

jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

2744/69/7/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 264 v k.ú. 

Čekyně prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné z předkupního 

práva 

Rada města Přerova po projednání 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. 264 ost. plocha o výměře 14799 m2 v k.ú. Čekyně,  
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České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží  390/42, 

Praha 2, Nové Město,  jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

2745/69/7/2017 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - Plán společných zařízení 

Rada města Přerova po projednání ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje jednat se 

zpracovatelem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lýsky s cílem vyřešit sporné body dle původního 

stanoviska odboru koncepce a strategického rozvoje. 

 

2746/69/7/2017 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému jednat s hejtmanem Olomouckého kraje 

Ladislavem Oklešťkem a s ŘSD Olomouc o způsobu a režimu čištění a udržování komunikací 

I., II., III. třídy na území města Přerova. 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit v průběhu roku 2017 čištění 

státních a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území města Přerova (mimo režim zimní 

údržby) a to 1 x ročně v rozsahu dle přiloženého seznamu komunikací, maximálně do výše 50 

tis. Kč, bez DPH. 

 

2747/69/7/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - výběrové 

řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 (2+1), o ploše pro nájem 54,52 m2, v domě 

č.p. 466, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k.ú. Přerov, 

Osmek, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s paní V.H., za nájemné ve výši 86,- Kč/m2/měsíc 

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

na dobu určitou do 31.5.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 45 (2+kk), o ploše pro nájem 42,46 m2, v domě 

č.p. 2563, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2411/3, v k.ú. Přerov, 

Sokolovská, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.K., za nájemné ve výši 81,- 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.5.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (1+1), o ploše pro nájem 70,47 m2, v domě 

č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 34, v k.ú. Přerov, 

Kratochvílova,   č. o. 20 (vč. zařizovacích předmětů), s panem P.B., za nájemné ve výši 67,70 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.5.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 34  v Přerově, Osmek 466/5, s 

panem  P.V. 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 34  v Přerově, Osmek 466/5, s 

panem  P.V. 
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6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 34  v Přerově, Osmek 466/5, s 

paní  M.M. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 34  v Přerově, Osmek 466/5, s 

paní  R.H. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 34  v Přerově, Osmek 466/5, s 

paní  M.K. 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 34  v Přerově, Osmek 466/5, s 

paní  P.B. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 34  v Přerově, Osmek 466/5, s 

paní  L.Z. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45  v Přerově, Sokolovská 

2563/4,  s paní M.M. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45  v Přerově, Sokolovská 

2563/4,  s s panem M.H. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45  v Přerově, Sokolovská 

2563/4,  s s panem P.B. 

 

2748/69/7/2017 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 82 (1+1), o ploše 52,97 m2, v domě  

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. 1), s paní M.L.,  za nájemné ve 

výši 1 893 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, 

za podmínky doplacení dlužného nájemného do konce 5/2017. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 (2+1), o ploše 58,28 m2, v domě  

č. p. 496, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/47, v k. ú. 

Přerov, Kopaniny, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní A.K. 

 

2749/69/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Zastřešení 

bytového domu na ul. Dr. Milady Horákové 13, Přerov – Předmostí“ - 

objekt č.p. 26, příslušný k části obce Přerov II – Předmostí, který je 

součástí pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 30/1 o výměře 82430 

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

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

pozemku a Společenstvím vlastníků domu Dr. Milady Horákové 13, Přerov II – Předmostí, IČ: 

25895770, se sídlem Dr. Milady Horákové 13, Přerov II – Předmostí, 751 24 Přerov – 

Předmostí, zastoupené předsedou výboru panem Jaromírem Punčochářem, jako stavebníkem, 

ve znění dle přílohy č. 1. 
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Jedná se o výstavbu nového zastřešení bytového domu na ul. Dr. Milady Horákové 13 v Přerově – 

Předmostí, spočívající v stavebních úpravách a nástavbě bytového domu č.p. 26, příslušném k části 

obce Přerov II – Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí, kdy přesah střechy 

300 mm u obvodových zdí objektu zasáhne na sousední pozemek p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, 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. 

 

2750/69/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Energetická 

opatření bytového domu na tř. gen. Janouška 14, 16 v Přerově“ - 

objekt č.p. 2632, č.p. 2633, příslušný k části obce Přerov I – Město, 

který je součástí pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 2487/2 o výměře 10118 

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

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

pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 2632, 2633, tř. gen. Janouška 14, 16 v 

Přerově, IČ: 26826160, se sídlem tř. gen. Janouška 2633/16, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, 

zastoupené předsedou výboru panem P.P., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o stavební úpravy bytového domu č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, který je součástí pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 14, 16 v Přerově). 

Stavební úpravy zahrnují zateplení obvodových stěn objektu zateplovacím systémem tl. 140 mm s 

přesahem na sousední pozemek p.č. 2487/2 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. 

 

2751/69/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Energetická 

opatření bytového domu na tř. gen. Janouška 1, 3 v Přerově“ - objekt 

č.p. 2594, č.p. 2595, příslušný k části obce Přerov I – Město, který je 

součástí pozemku p.č. 5196/3 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 5198/17 o výměře 

23104 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, 

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

pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 2594, 2595, tř. gen. Janouška 1, 3 v 

Přerově, IČ: 25912364, se sídlem tř. gen. Janouška 2595/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, 

zastoupené předsedou výboru panem P.K., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

    

Jedná se o stavební úpravy bytového domu č.p. 2594, č.p. 2595, příslušném pro část obce Přerov I – 

Město, který je součástí pozemku p.č. 5196/3 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 1, 3 v Přerově). Stavební 

úpravy zahrnují zateplení obvodových stěn objektu izolantem tl. 140 mm s přesahem na sousední 

pozemek p.č. 5198/17 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. 

 

2752/69/8/2017 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené 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: 31.5.2017 

 

2753/69/8/2017 Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení v 

zařízeních provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období od 01. 07. 2017 do 30. 06. 

2018 a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a 

společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I – 

Město, Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků 

základních škol v rámci akce Scholar 2017, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.5.2017 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem darovací smlouvy dle bodu 1 

návrhu na usnesení. 

 

2754/69/8/2017 Žádost o poskytnutí dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 

61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 

účastí členky oddílu rope skippingu v reprezentaci České republiky na Mistrovství Evropy, 

které se uskuteční ve dnech 25. – 31. července 2017 v Portugalsku. 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 smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 30,0 * - 0,5 29,5 
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(individuální dotace) 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(dotační program) 

10 940,0 - 4,5 10 935,5 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

15,0 + 5,0 20,0 

* počáteční stav navazuje na návrh ZM 

 

2755/69/9/2017 Kojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč městu Kojetín, IČ 301370, se sídlem Kojetín, 

Masarykovo náměstí 20, na úhradu sociálních služeb v Kojetíně osobě, která v minulosti měla trvalý 

pobyt  ve městě Přerově, a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto finančního příspěvku. 

 

2756/69/9/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+2), o ploše 71,35 m2, v domě č. p. 741, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 915,v k. ú. Přerov, Husova, č. o. 

9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, za nájemné ve výši 3.562 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 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (1+2), o ploše 43,96 m2, v domě č. p. 1827, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 923,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. 

o. 24 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem *** za nájemné ve výši 1.974 

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

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 12. 2017 s možností prodloužení, za 

podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 (1+1), o ploše 53,25 m2, v domě č. p. 2144, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1158,v k. ú. Přerov, nám. Fr. 

Rasche., č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní *** za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 12. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 9 (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 paní ***za nájemné ve výši 1.045 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 12. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Nájemní smlouva k uvedenému bytu bude uzavřena za podmínky úhrady dotace obcí 

Dřevohostice na základě veřejnoprávní smlouvy dle bodu 4 b) tohoto usnesení. 

 

4b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a městysem 

Dřevohostice o poskytnutí dotace městysem Dřevohostice ve výši 25.000 Kč za poskytnutí 

obecního bytu zvláštního určení dle bodu 4 a) tohoto usnesení občance městyse Dřevohostice, 
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*** 

 

4c) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k uzavření a podpisu veřejnoprávní 

smlouvy dle bodu 4 b) návrhu na usnesení. 

 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.7.2017 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Husova 741/9, s 

paní *** 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Husova 741/9, s 

paní *** 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Husova 741/9, s 

paní *** 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Husova 741/9, s 

panem *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 19 v Přerově, nám. Fr. Rasche 

2144/7, s paní *** 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 19 v Přerově, nám. Fr. Rasche 

2144/7, s paní *** 

 

2757/69/10/2017 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2017 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace  s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

Pro účel A Programu: 

 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na projekt Mykokosmos, ve výši 36.100,00 Kč, 

 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 

na projekt Přírodovědné soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 2017/2018, ve výši 

22.500,00 Kč, 

 

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, se sídlem Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, na 

projekt Vybudování naučné stezky na školní farmě, ve výši 50.000,00 Kč, 

 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova2, IČ: 70259925, 

na projekt Ekovýuka 8 – Naučné stezky, ve výši 6.000,00 Kč, 
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 Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 

45180091, na projekt Úpravy a rozšíření vodního biotopu a instalace výukového mobiliáře v 

prostoru certifikované biozahrady ZŠ Přerov, Trávník 27, ve výši 25.500,00 Kč, 

 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358, 

na projekt Školní zahrada ZŠ U tenisu – oáza hmyzu, ptactva a drobných savců, ve výši 11.050,00 

Kč, 
 

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 

62350161, na projekt Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 – U zajíčků, 3. etapa, ve výši 

18.600,00 Kč, 
 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, lešetínská 5, IČ: 

49558871, na projekt Bosý chodník v MŠ, ve výši 20.000,- Kč; 

 

Pro účel B Programu: 

 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, IČ: 

00097969, na celoroční provoz Ekoporadny ORNIS, ve výši 50.000,00 Kč; 

 

Pro účel C Programu: 

 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, IČ: 

00097969, na celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov, ve výši 200.000,00 

Kč; 
 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace v rámci Programu 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty pro rok 2017 Obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové 

zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se sídlem Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na projekt 

Školní soutěž a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 36.000,00 

Kč. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zvýšení celkové částky pro účel A 

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 z 200.000,- Kč na 204.750,- Kč a současně 

schválit následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 100,0 

  
- 4,8 95,2 

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 

(dotace) 

450,0 + 4,8 454,1 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 22.217,4* + 4,8 22.222,2 
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4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k 

právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

2758/69/10/2017 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2017 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 

 

 Tělocvičná jednota Sokol Přerov, se sídlem Přerov, Brabansko 2, IČ: 61986364,  na výměnu 

střešní krytiny objektu Brabansko čp. 566, Přerov, pozemek p.č. 4338, k.ú. Přerov, ve výši 

31.000,00 Kč, 
 

 J.Č., M.Č., V.O., na repasi oken a výměnu klempířských prvků v průčelí domu čp. 3, Horní 

náměstí, Přerov, pozemek p.č. 258, k.ú. Přerov, ve výši 29.000,00 Kč, 

 

 M.F., K.F., trvale bytem Horní náměstí 28/28, Přerov, na výměnu oken uličního průčelí domu čp. 

28, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č. 321, k.ú. Přerov, ve výši 28.000,00 Kč, 

 

 J.J., A.Z., na výměnu oken v I. NP domu čp. 2314, ulice Sadová, Přerov, pozemek p.č. 4760, k.ú. 

Přerov, ve výši 20.000,00 Kč, 

 

 BRNOTEL s.r.o., se sídlem ul. Jana Uhra 159/1, Veveří, IČ: 25593757, na opravu fasády objektu 

Jiráskova ulice čp. 157, Přerov, pozemek p.č. 54/1, k.ú. Přerov, ve výši 18.000,00 Kč, 

 

 M.C, MUDr. M.S., na výměnu oken v III. NP uličního průčelí domu čp. 1039, Bratrská ulice, 

Přerov, pozemek p.č. 10, k.ú. Přerov, ve výši 16.000,00 Kč, 

 

 Římskokatolická farnost Troubky, se sídlem Dědina 113/41, Troubky, IČ: 49558340, na 

výměnu krytiny a klempířských prvků kaple sv. Martina v Henčlově, čp. 212, pozemek p.č.209, 

k.ú. Henčlov, ve výši 13.000,00 Kč; 

 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

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

právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

 

2759/69/10/2017 Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna)         

v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odkládá projednání předlohy "Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp.566 

(sokolovna) v Přerově", 

 

2. ukládá náměstkům primátora Pavlu Košutkovi a Ing. Petru Měřínskému projednat podmínku 

odstranění celoplošných polepů oken a dveří. 
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2760/69/10/2017 Vyřazení dokumentace z ostatního dlouhodobého hmotného majetku 

města 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyřazení dokumentace nerealizované akce “Info tabule – 

převoz sypkých materiálů“ v celkové ceně 22.200,00 Kč z majetkového účtu 042 – Nedokončený 

ostatní dlouhodobý hmotný majetek města. 

 

 

2761/69/10/2017 Petice „Jsme proti vodnímu lyžování na Laguně v Přerově.“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici občanů, 

 

2. ukládá primátorovi města Přerova Mgr. Vladimíru Puchalskému odpovědět na petici v 

rozsahu dopisu, který je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

2762/69/10/2017 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává vnitřní předpis č……/2017, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 

kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu   

 

č. 19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu   

č. 3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu         

č. 12/2012, vnitřního předpisu č. 24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu   

č. 7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu         

č. 7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu     

č. 23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 8/2015, vnitřního předpisu       

č. 12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015, vnitřního předpisu č. 2/2016, vnitřního předpisu  č. 9/2016, 

vnitřního předpisu č. 13/2016,vnitřního předpisu č. 18/2016, vnitřního předpisu č. 1/2017 a vnitřního 

předpisu č. 4/2017,  a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  

 zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu  

 města Přerova: 

 

• 311,7, a to s účinností od 1. 7. 2017 do 28. 2. 2018 

• 310,7, a to s účinností od 1. 3. 2018 do 30.6.2018 

• 308,7, a to s účinností od 1.7.2018. 

 

 
V Přerově dne 11. 5. 2017 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                       Mgr. Helena Netopilová 

primátor statutárního města Přerova          členka Rady města Přerova 


