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USNESENÍ ze 70. schůze Rady města Přerova konané dne 25. května 2017 

 

2763/70/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 70. schůze Rady města 

Přerova konané dne 25. května 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 70. schůze Rady města Přerova konané dne 25. května 2017, 

 

2. schvaluje pana Radka Pospíšilíka ověřovatelem usnesení a zápisu 70. schůze Rady města 

Přerova. 

 

2764/70/3/2017 Kontrola plnění usnesení 2639/68/3/2017  - 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 bere na vědomí průběžnou informaci k záměru pořádání oslav 

Vánoc 2017 ve spolupráci s externím organizátorem. 

 

2765/70/4/2017 Rozpočtové opatření č. 9 

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), 

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 3), a to za podmínky schválení úpravy rozpočtu, která je 

součástí návrhu Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa křížení - mosty 

přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, Zastupitelstvem města Přerova. 

 

2766/70/4/2017 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města 

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

informaci o hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., za rok 2016. 

 

 

2767/70/4/2017 Vnitřní předpis č. 8/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 27/2014, 

vydaný Radou města Přerova O postupu jednotlivých odborů 

Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových 

organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vydat Vnitřní předpis č. 8/2017, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 

27/2014 vydaný Radou města Přerova O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města 
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Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) 

pohledávek, 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.5.2017 

2. pověřuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského a náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 

k podpisu vnitřního předpisu dle bodu 1 návrhu na usnesení. 

 

2768/70/4/2017 Dotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. mistrovství 

republiky v orbě v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč 

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

subjektem Společnost pro orbu České republiky, z.s. se sídlem Praha 1, Těšnov 17, IČ: 

17049954, na částečnou úhradu nákladů spojených s konáním 44. mistrovství republiky v orbě 

v Přerově. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2017, 

 

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

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 201 822,3 * - 150,0 201 672,3 

1098 110 Ostatní výdaje na zemědělství 0,0 + 150,0 150,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 516,3 * + 150,0 22 666,3 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

a to za podmínky schválení úpravy rozpočtu, která je součástí návrhu Schválení záměru zadat veřejnou 

zakázku „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, 

Zastupitelstvem města Přerova. 

 

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

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

 

2769/70/5/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem: "Využití hotelu 

Strojař" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku s 

názvem:"Využití  hotelu Strojař " dle důvodové zprávy 
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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 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 219 453,6 - 4 513,0 214 940,6 

 

 410 Projektové dokumentace (koncepce a 

rozvoj) 

2 358,7 + 1 800,0 4 158,7 

 

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 356,4 + 150,0 506,4 

 25 Projektové dokumentace (investice) 15 961,4 + 2 563,0 18 524,4 

 

a to za podmínky schválení úpravy rozpočtu, která je součástí návrhu Schválení záměru zadat veřejnou 

zakázku „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, 

Zastupitelstvem města Přerova. 

 

 

2770/70/5/2017 Výjimka ze stavební uzávěry – “II/436 Přerov, ul. Kojetínská“. 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 

ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou  “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 

drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “II/436 Přerov, ul. Kojetínská“, situovanou na pozemcích parc.č. 

4961/3, 7289/49, 4977, 4963, 4964/4, 4964/5, 709, 7289/53, 7289/48, 7289/54, 7289/55, 7289/61, 

4957/2 v katastrálním území Přerov, které jsou součástí stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a 

příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

 

2771/70/5/2017 Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o postupu na 

přípravách vyhlášení urbanistické soutěže o návrh na „Městotvorné řešení území kolem tzv. 

„průpichu“ v Přerově“ 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE(v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 214 940,6 * - 1 490,0 213 450,6 

 

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 506,4 * + 1 400,0 1 906,4 

 

3639 410 Komunální služby a územní 

rozvoj j.n. (koncepce a rozvoj) 

1 615,8 + 90,0 1 705,8 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

a to za podmínky schválení úpravy rozpočtu, která je součástí návrhu Schválení záměru zadat veřejnou 

zakázku „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, 

Zastupitelstvem města Přerova. 
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2772/70/5/2017 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace na činnosti související s realizací integrovaného nástroje ITI v Olomoucké aglomeraci, 

které nebudou financovány pomocí finanční podpory poskytované příjemci jako nositeli ITI z 

Operačního programu Technická pomoc na období 2014 – 2020, a to mezi statutárním městem 

Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní 

náměstí 583, Olomouc jako příjemcem. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023 a výše dotace za kalendářní rok bude činit 3,- Kč za 

každého obyvatele poskytovatele. 

 

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

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 213 540,6 * - 131,4 213 409,2 

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 0,0 + 131,4 131,4 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 384,9 * + 131,4 22 516,3 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

a to za podmínky schválení úpravy rozpočtu, která je součástí návrhu Schválení záměru zadat veřejnou 

zakázku „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, 

Zastupitelstvem města Přerova. 

 

2773/70/6/2017 Modernizace a vybudování odborných učeben základních škol - 

příprava projektů pro ITI Olomoucké aglomerace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektech na modernizace a vybudování odborných učeben 

základních škol, které budou předkládány v rámci ITI Olomoucké aglomerace, dle důvodové 

zprávy, 

 

2.  ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit projektové záměry a žádosti o dotace z 

Integrovaného regionálního operačního programu v souladu s výzvou ITI Olomoucké 

aglomerace na tyto projekty: 

 

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

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

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

Předmostí, Hranická 14 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektů. 

 

 

2774/70/6/2017 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3344/2016 na realizaci 

stavby s názvem „Energetická opatření Městského domu v Přerově. “ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3344/2016, uzavřené dne 

31.10.2016, na realizaci stavby „Energetická  opatření Městského  domu  v Přerově “, se 

zhotovitelem  PSS Přerovská  stavební a.s.,  Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I -město,  IČ 

27769585, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, k 

jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

2775/70/6/2017 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“ – 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558 

2. STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 60838744 

3. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 45274924 

4. Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 00 

Olomouc 

28597460 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA, Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno 

48035599 

 

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

hodnocení nabídek ve složení:  
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Ing. Kateřina Tuzarová projektant Adéla Ježková projektant 

Naděžda Valachová VPRID - odborník Ing. Karel Šimeček, MBA VPRID - odborník 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací  

 

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

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

2776/70/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova“ – 

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 „Rekonstrukce komunikace v 

ul. Kainarova“, 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 

„Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova“, je účastník výběrového řízení STRABAG a.s., 

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, 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 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace v ul. 

Kainarova“. 

                

Cena za plnění bude činit 2.725.062,79 Kč bez DPH.  

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21 % je povinen přiznat příjemce plnění 

tzn. objednatel. 

 

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. 2570/66/6/2017, ze dne 6. dubna 2017. 
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2777/70/6/2017 Veřejná zakázka „Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v 

Přerově VIII-Henčlov“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII-Henčlov“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII-Henčlov“, v souladu s ust. § 31 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

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

Přerov 

47155558 

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

Praha 1 

45274924 

4. SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 

01 Valašské Meziříčí 

60775530 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA, Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 

Brno 

48035599 

 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Ing. Jan Široký projektant Ing. Ivo Christen projektant 

Naděžda Valachová Zástupce VPRID Ing. Jiří Draška Zástupce VPRID 

Alexandr Salaba Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Jan Štajnar Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

Bc. Andrea Študentová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. 

dopravy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 
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6. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

2778/70/6/2017 Veřejná zakázka „Oprava balkonů Gen Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 

3“ – 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 „Oprava balkonů Gen 

Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“, 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 „Oprava 

balkonů Gen Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“, je účastník výběrového řízení PROFISTAV 

PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov-Újezdec, IČ 25395653, 

 

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

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

25395653, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava balkonů Gen 

Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“. 

                

Cena za plnění bude činit 849.168,00 Kč bez DPH, tj. 976.543,40 Kč vč. DPH. 

 

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

součinnost k uzavření smlouvy, bude výběrové řízení bez dalšího zrušeno. 

 

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. 2566/66/6/2017, ze dne 6. dubna 2017. 

 

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3612 540 Bytové hospodářství 34 104,1 - 46,6 34 057,5 

3612 540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500369 

- Oprava balkónů Gen. Štefánika 4 

a nám. Fr. Rasche 3) 

930,0 +46,6 976,6 

 

2779/70/6/2017 Veřejná zakázka  „Modernizace agendových informačních systémů 

Magistrátu města Přerova“ -  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 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Modernizace agendových 

informačních systémů Magistrátu města Přerova“, 
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2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno. 

 

2780/70/6/2017 Veřejná zakázka  „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 

energetické opatření“ -  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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Dům s pečovatelskou službou U 

Žebračky - energetické opatření“. 

 

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

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171. 

 

2781/70/6/2017 Přestupní terminál za nádražím v Přerově - informace o projektu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Přestupní terminál za nádražím v Přerově" a jeho 

změně názvu na "Samostatný parkovací systém za nádražím v Přerově", dle důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo č.SML/3561/2016 na zhotovení projektové 

dokumentace se zhotovitelem EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov, IČ 

62361457, dle Přílohy č.1. 

 

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

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, k 

jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

2782/70/6/2017 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov – Budovatelů, 1. etapa – 

smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120051850 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Přerov, Budovatelů I. etapa 

regenerace sídliště VNk, NNk mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 40502, IČ 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním 

městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/334, Přerov jako žadatelem, 
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2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a žadatelem k jeho uzavření a jeho 

podpisu. 

 

2783/70/6/2017 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, Přerov 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit zpracování 

projektových dokumentací na realizaci akce "Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovká, Přerov",  tj. 

vypracování dokumentace pro odstranění stavby, dokumentace pro umístění stavby, projektové 

dokumentace pro získání  stavební povolení a pro provádění stavby a všech souvisejících dokumentací 

za podmínky zajištění finančního krytí nákladů na vypracování dokumentací. 

 

2784/70/7/2017 Záměr úplatného  převodu nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Předmostí – předkupní 

právo 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

podílu id. 2/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví Ing. arch. L.L., 

podílu id. 1/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví P.L., vyznačené 

na situaci v příloze. 

 

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

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova -    podílu id. 2/3 

pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví Ing. arch. L.L., podílu id. 1/3 

pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví P.L., vyznačené na situaci v 

příloze. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva  k – podílu id. 2/3 

pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví Ing. archL.L., k podílu id. 1/3 

pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví P.L., vyznačené na situaci v 

příloze. 

 

2785/70/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č.  6590/1, ost. plocha  

označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 

6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2    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 -  části pozemku  p.č. 6590/1, ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 

6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 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 –  části pozemku p.č. 

6590/1, ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 

6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2   v k.ú.  Přerov. 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k části pozemku 

p.č. 6590/1, ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek 

p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2   v k.ú.  Přerov. 

 

2786/70/7/2017 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova  pozemku p.č.  6211/1 v  k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

Přerova – pozemku p.č.  6211/1 zahrada o výměře 1125 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.  6211/1 

zahrada o výměře 1125 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2787/70/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem nemovité 

věci z majetku statutárního města Přerova – budovy občanského 

vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova - úplatný převod budovy občanského vybavení č.p. 3163 příslušné 

k části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, kdy kupní 

cena dle návrhu žadatele bude činit 1,- Kč 

 

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

úplatný převod budovy občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – 

Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, kdy kupní cena dle návrhu žadatele 

bude činit 1,- Kč 

 

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části prostor v budově občanského 

vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 

4815 v k.ú. Přerov o celkové výměře 28 m2, kdy roční nájemné dle návrhu žadatele bude činit 

celkem 1,- Kč. 

 

2788/70/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – prostoru sloužícího podnikání v budově 

k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

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

sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) o výměře 238,2 m2 a vyhlášení výběrového 

řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v upravené 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. 
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2789/70/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 2051/9 v k.ú. Přerov  

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

převod nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2051/9,ost. plocha, 

geometrickým plánem č. 6525-15/2017 onačené jako pozemek p.č. 2051/16  ost. plocha  o výměře 23 

m2  v k.ú.  Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví – SJM  H.D. a Š. D., za cenu 

v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 27.000,- Kč, tj. 1.174 ,- Kč/m2 

včetně DPH,  a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za vklad 

práva do katastru nemovitostí a náklady na spojené s vyhotovením  geometrického plánu  a znaleckého 

posudku. 

 

2790/70/7/2017 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 991v k.ú. Přerov – dohoda o skončení nájmu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 991, ostatní plocha o výměře 

50 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem  J.H., 

(jako nájemcem), ve znění dle přílohy č. 1.  

 

Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 28.11.2007 a bude ukončen dohodou ke dni 

30.6.2017. 

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. 

 

2791/70/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

1249/1, p.č. 1249/3 a p.č. 1259 vše 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 vodovod a kanalizaci 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 vodovodu a kanalizace k tíži pozemků p.č. 1249/1, p.č. 

1249/3 a p.č. 1259 vše v k.ú. Újezdec u Přerova a to ve prospěch společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521. 

  

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.  

 

Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov udělí panu P.D., jako investorovi právo 

provést stavbu kanalizace a vodovodu v rámci stavby „Infrastruktura pro RD“ na pozemcích p.č. 

1249/1, p.č. 1249/3 a p.č. 1259 vše v k.ú. Újezdec u Přerova".  
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Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu mezi společností 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako budoucím 

oprávněným), statutárním městem Přerov (jako budoucím povinným) a panem P.D. (jako investorem) 

ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

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

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

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

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti hradí 

investor. 

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. 

 

2792/70/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. 6752/57 a 

p.č. 6756 oba 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 vedení dešťové kanalizace 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, údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního vedení dešťové kanalizace k tíži 

pozemků p.č. 6752/57 a p.č. 6756 oba v k.ú. Přerov, a to ve prospěch EMOS property s. r.o., 

se sídlem Šířava 17, 750 02 Přerov, IČ 62301527 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 prospěch EMOS property s. r.o., se sídlem Šířava 17, 

750 02 Přerov, IČ 62301527, 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 vedení dešťové kanalizace  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 
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podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby podzemního 

vedení dešťové kanalizace a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým 

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

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

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

dokončené stavby podzemního vedení dešťové kanalizace  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 vedení dešťové kanalizace na 

pozemcích p.č. 6752/57 a p.č. 6756 oba v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemků a prospěch EMOS property s. r.o., se sídlem Šířava 17, 750 02 Přerov, IČ 

62301527, jako stavebníkem. 

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. 

 

2793/70/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 

statutárního města Přerova – p.č. 5074/3 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, a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti s opravami, údržbou, 

změnami nebo odstraňováním podzemního kabelového vedení NN, k tíži pozemku  p.č. 

5074/3, v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6272-93/2015, a to ve prospěch 

Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460. Smlouva o 

zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným a 

Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 jako 

oprávněným z věcného břemene – služebnosti bude uzavřena   na dobu neurčitou, bezúplatně 

ve znění přílohy č.1. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti  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  usnesení,  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

2794/70/7/2017 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „DSO 04.2 – 

Přeložka STL plynovodu PE-80 dn 63, ID 1476994, číslo stavby  

8800086280“.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní  smlouvy na nájem části pozemku  p.č. 1245  ost. plocha o 

celkové výměře  29224 m2  v k.ú.  Čekyně mezi Olomouckým krajem,  IČ 60609460, se 
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sídlem Krajského úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, 

zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ  70960399, se 

sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, jako pronajímatelem a statutárním městem 

Přerovem jako nájemcem ve znění dle přílohy. 

 

Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku ode dne počátku uzavírky. 

 

Rozsah nájmu části pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně  je vyznačen v situačním nákresu, který bude 

nedílnou součástí nájemní smlouvy. 

 

Výše úhrady nájemného bude stanovena  zpětně za celé období nájmu dle Cenového věstníku   

MF č. 1/2017 , kde je uvedena maximální výše nájemného pro lokalitu Přerov ve výši 40,- Kč/m2/rok.   

 

Účelem nájmu bude  provedení stavby „DSO 04.2 – Přeložka STL plynovodu PE-80 dn 63, ID 

1476994, číslo stavby  8800086280“. 

 

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

spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku  stavbu  „DSO 04.2 – Přeložka 

STL plynovodu PE-80 dn 63, ID 1476994, číslo stavby  8800086280“ (dále jen Stavba) a 

právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním Stavby k tíži pozemku  p.č.  1245, v 

rozsahu uvedeném v situačním nákrese  v k.ú. Čekyně, a to ve prospěch  statutárního města 

Přerova. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně  za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým 

posudkem. Nedosáhne-li výpočet náhrady částky 1000,- Kč, je stanovena náhrada za zřízení 

služebnosti v minimální výši 1000,- Kč, která bude navýšena  o příslušnou sazbu DPH.  

 

Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako investorem  na straně jedné a Olomouckým 

krajem,  IČ 60609460, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 

779 11, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ  70960399, se 

sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, jako budoucím povinným z věcného břemene na straně 

druhé a GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišé 940/96, IČ: 27295567, jako budoucím 

oprávněným z věcného břemene na straně třetí ve znění dle přílohy. 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do l měsíce  ode dne, kdy investor  budoucímu 

povinnému z věcného břemene předloží geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 

kterým bude  zaměřen rozsah věcného břemene  na výše uvedeném pozemku  a znalecký posudek, 

kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene a předávací protokol 

Stavby.  

 

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

poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání 

 

2795/70/7/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6505/43, p.č. 

6505/44, p.č. 6505/45 , vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností 

(dluhu) osobám  povinným 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 
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obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemkům  p.č. 6505/43 orná půda  o výměře 4366 m2, p.č. 

6505/44 orná půda  o výměře 6810 m2, p.č. 6505/45 orná půda  o výměře 342 m2, vše v k.ú. Přerov,  

JUDr. P.R., P.U., A.U., Z.V., jako osobám povinným  z předkupního práva. 

 

 

2796/70/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

5041 v k.ú. Přerov - „Úprava vjezdu na pozemek č. parc. 1781, 5041 v 

Přerově“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 5041 o výměře 2578 m2 

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

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

s.r.o. se sídlem - Macharova 2291/36, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27851982, jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o komunikační rozšíření vjezdu na pozemek p.č.1781 v k.ú. Přerov a zároveň o rozšíření 

parkovací plochy  na témže pozemku, který je vlastnictví stavebníka. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 24.8.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

2797/70/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

5091 v k.ú. Přerov - „Rodinný dům na parc. č. 4051, 4052 v k.ú. Přerov 

– vjezd k RD“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 5091 o výměře 3760 m2  

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

Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a p. J.D., jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu vjezdu k novostavbě rodinného domu  na parc. č. 4051, 4052 v k.ú. Přerov. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 24.8.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

2798/70/8/2017 Udělení statutu fakultní škola ZŠ Želatovská  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí udělení statutu „Fakultní škola Pedagogické 

fakulty UP v Olomouci“ příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Želatovská 8. 
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2799/70/8/2017 Úprava pracovní doby ředitele Městské knihovny Přerov   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí úpravu pracovní doby pana Ing. Pavla Cimbálníka, ředitele Městské 

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace,  účinností od 1. 9. 2017 v rozsahu dle důvodové 

zprávy, 

 

2. schvaluje , že pan Ing. Pavel Cimbálník, ředitel Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace bude s účinností od 1. 9. 2017 vykonávat lektorskou činnost v oblasti informačních 

technologií pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky v Přerově. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

 

2800/70/8/2017 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: 15.6.2017 

 

2801/70/9/2017 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017" - 

smlouva o zprostředkování reklamy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci 

"Senior symposium 2017" v Přerově dne 4. 10. 2017 ve výši 10 000,- Kč včetně DPH mezi 

statutárním městem Přerov jako zajišťovatelem reklamy a společností GEMINI oční centrum, 

a.s., IČ 26906295, se sídlem U Křížku 572, Průhonice, PSČ 252 43, jako objednatelem 

reklamy. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  2111   Příjmy z poskytování služeb a 

výrobků (reklama) 

0,0 + 10,0 10,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální prevence 

83,0 + 7,9 90,9 

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň z 

příjmů právnických osob za obce, 

DPH) 

28 822,0 + 2,1 28 824,1 

 



18 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle 

návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

 

2802/70/9/2017 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 - všem 14 osobám a osobám s 

nimi společně posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové 

zprávy. Vydaný souhlas platí do 31. 5. 2018. 

 

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

ČR, Krajská pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem 4 osobám a osobám s nimi 

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

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 29.5.2017 

 

2803/70/9/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 24 (1+0), o ploše 

32,32 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní V.K., za nájemné ve výši 1.147 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 obecnímu bytu zvláštního určení č. 40 (1+0), o ploše 

36,41 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném 

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

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní H.B.,zanájemnévevýši 1.292 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. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

35,39 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 

zařizovacíchpředmětůdlepřílohyč.3), s manželi A. a J., za nájemné ve výši 1.255 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. Nájemní smlouva bude uzavřena za 

podmínky ukončení nájmu k doposud užívanému obecnímu bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 31.7.2017 

 

2804/70/9/2017 Žádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a 

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

subjektem Linka bezpečí, z. s., IČ 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, 

na provoz organizace 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: 31.8.2017 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

9,5 - 5,0 4,5 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

45,9 + 5,0 50,9 

 

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

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

 

2805/70/9/2017 Smlouva o zajištění reklamy – „Sociální automobil“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 8.349 Kč včetně platné sazby DPH 

mezi statutárním městem Přerovem (jako objednatelem) a subjektem KOMPAKT spol. s. r. o., 

se sídlem Poděbrady, Opletalova 683,  IČ: 495 51 027 (jako dodavatelem),  jejímž účelem je 

prezentace objednatele formou umístění znaku města Přerova na sociálním automobilu 

poskytujícím sociální služby na území města Přerova a v nejbližším okolí, a to po dobu 6 let, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem výše uvedené smlouvy o 

zajištění reklamy. 

 

 

2806/70/10/2017 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2016/2017 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 

svou činnost dle vlastního výběru jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru 

použitých monočlánků a baterií ve školním roce 2016/2017, těmto základním a mateřským školám      

v uvedené výši: 

 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354    2.500,- Kč 

Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358    2.000,- Kč 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, 
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Hranická 14, IČ: 45180083       1.500,- Kč 

 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, IČ: 62350161, 

odloučené pracoviště Přerov, Sokolská 26     5.000,- Kč 

Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608, 

odloučené pracoviště Přerov-Lověšice, Mírová 19    4.500,- Kč 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, IČ: 60782200, 

odloučené pracoviště Přerov-Henčlov, Zakladatelů 69    4.000,- Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608   3.500,- Kč 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510    3.000,- Kč 

 

 

2807/70/10/2017 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a 

Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění. 

 

 

2808/70/10/2017 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 6.900 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dluhonice. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a 

Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění 

 

2809/70/10/2017 Revitalizace sadů v Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje podle § 102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů devítičlennou Komisi pro revitalizaci sadů v Předmostí, 

 

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

pozdějších předpisů s účinností od 1. 6. 2017 předsedu, členy a organizačního pracovníka této 

komise takto: 

 

předseda:  

RNDr. Pavel Juliš, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
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členové:  

Libor Pokorný, Spolek Predmostenzis, z. s. 

Svatava Doupalová, Výbor pro místní část Předmostí 

Ing. Alice Kutálková, Komise životního prostředí 

RNDr. Václav Karabina, Komise životního prostředí 

Ing. Hedvika Hubáčková, Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Ing. Hana Mikulová, Odbor řízení projektů a investic 

Mgr. Miroslava Švástová, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Danuše Vojtíšková, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

 

organizační pracovník:  

Ing. Daniela Novotná, Kancelář primátora 

 

3.  schvaluje uzavření memoranda o partnerství při revitalizaci sadů v Předmostí se Spolkem 

Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava 147, 751 24 Přerov, IČ 66743885; 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr spolupodílet se na realizaci 

projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na 

Popovickém kopci v letech 2017 – 2023 celkovou částkou ve výši 1 475,3 tis. Kč, a to formou 

každoročně poskytované účelové dotace ve výši uvedené v důvodové zprávě; 

 

5.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

(úpravy veř. prostranství aj.) 

13 862,0 -82,7 13 779,3 

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 

(individuální dotace) 

0,0 +82,7 82,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 302,2 +82,7 22 384,9 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Spolku Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava 

147, 751 24 Přerov, IČ: 66743885, na realizaci projektu Podpora biodiverzity krajinného 

prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém kopci ve výši 82 700,00 Kč. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2017. 

 

2810/70/10/2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

vznesenými na 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 28. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 21.6.2017 

 

2811/70/11/2017 Novela vnitřních předpisů "Cestovní náhrady" a "Zásady pro 

poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává Vnitřní předpis č. xx/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 19/2016 Cestovní 

náhrady, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. ../2017, kterým se mění 

Vnitřní předpis č. 20/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 

města Přerova, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 
V Přerově dne 25. 5. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                               Radek Pospíšilík 

primátor statutárního města Přerova                          člen Rady města Přerova 

 


