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ZÁPIS 

 

ze 71. schůze Rady města Přerova konané dne 8. června 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 10 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Měřínský 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování 
hazardních her 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – “Rozšíření rozvaděče 
veřejné sítě elektronických komunikací CETIN“. 

p. Košutek 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba skladovací haly v areálu 
společnosti PeMaP s.r.o. na ulici Kojetínská v Přerově – 
prodloužení dočasné stavby, a to o 5 let do 30.06.2022“. 

p. Košutek 

5.3 Lokalita Záhumení Dluhonice Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 
statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 
organizací“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek 
elektrické energie na období 2018 a 2019“  

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě 
SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ -  schválení  zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ -  
schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 
řízení 

Ing. Měřínský 
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6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Odbahnění jezírka v areálu ORNIS Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 
etapa“ -  vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o 
výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.8 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ – smlouva o smlouvě 
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie č. Z_S14_8120059007 (ČEZ) a 
smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.  
VPI/MS/2017/00082 (CETIN)   

Ing. Měřínský 

6.9 Výstavba páteřní cyklostezky Předmostí - Čekyně - Penčice Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

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

p. Košutek 

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

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p. č. 1140 a  p.č. 
1145/16  a částí pozemků p.č. 1138 , p.č. 1137/1 a p.č. 1137/8  
vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce 
Veselíčko 

p. Košutek 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – nájem  nemovitých věcí - 
pozemků p.č. 978, p.č. 1324 a p.č. 1325 vše  v k.ú. Henčlov. 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1231 v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 590/6 v k.ú. 
Předmostí. 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15  
v objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 1158  v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7) 

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 760/1 v 
k.ú. Čekyně 

p. Košutek 
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7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 876, 
p.č. 877, p.č. 998, p.č. 1000, p.č. 1001, p.č. 1002 vše  v k.ú. 
Žeravice 

p. Košutek 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 537 v k.ú. 
Penčice 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 2625/5, p.č. 2625/20 vše v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.5.1 Nájem prostoru sloužícího podnikání ve stavbě občanského 
vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části  
pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.    

p. Košutek 

7.5.3 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  

p. Košutek 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

p. Košutek 

7.5.5 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 2625/21 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.6 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 
prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č. 4961/3 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.5.7 Nájem/převod/směna nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.5.8 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - části 
pozemku p.č. 295 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.5.9 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov (stánek podchod Tř. 17. listopadu) 

p. Košutek 

7.5.10 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 492/3 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek 

7.6.1 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka  nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 591/11 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova  

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova  p.č. 5290/98, p.č. 5290/131, p.č. 
5289/2 a p.č. 5290/2, vše  v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

7.7.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Žeravice-
oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem a Čekyňská“.   

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 207/1 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích  v majetku 
statutárního města Přerova – p.č. 6545, p.č. 6962 oba v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 46/72, p.č. 46/77 a p.č. 46/73 
vše v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Košutek 
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7.7.6 Zřízení služebnosti na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 695 v k.ú. Čekyně  

p. Košutek 

7.7.7 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 

p. Košutek 

7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 15 ke zřizovací 
listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova 

p. Košutek 

7.12.2 Vnitřní předpis č. .../2017 – Pravidla pro postup při přípravě 
podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva 
města Přerova o majetkoprávních jednáních  

p. Košutek 

7.12.3 Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr.E.Beneše  - 
dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací mezi StMPr a 
Povodí Moravy s.p. 

p. Košutek 

7.12.4 Vnitřní předpis č. .../2017 - Zásady výstavby technické 
infrastruktury určené pro následný převod do majetku města 

p. Košutek 

7.12.5 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Přerov 
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

p. Košutek 

7.12.6 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - Plán společných 
zařízení 

p. Košutek 

7.13.1 Výpověď  Smlouvy o  zprostředkování,  správě  pojištění  a  
poradenské  činnosti  ze dne 13. 9. 2003 uzavřené  mezi  Městem  
Přerov  a  obchodní  firmou  RENOMIA,  a.  s.,  IČ 48391301, se 
sídlem Příkop 6, 602 00  Brno 

Ing. Měřínský 

7.14.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. MMPr-
SML/3108/2016 – „Přerov, rekonstrukce kanalizačního  sběrače 
NA“ 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.14.3 Právo provést stavbu na nemovitém majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - kabelové vedení NN na části 
pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.4 Právo provést stavbu na nemovitém majetku ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - kabelové vedení NN na části 
pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.14.5 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 
bytového domu Pod Skalkou 15, Přerov - Předmostí“ – objektu k 
bydlení č.p. 39, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, 
který je součástí pozemku p.č. st. 723 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.14.6 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přepojení 
splaškové kanalizace na místní kanalizační řad, MŠ Kozlovice, 
Grymovská 59/21“ - objekt č.p. 59, příslušný k části obce Přerov IV 
– Kozlovice, který je součástí pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova 

p. Košutek 

7.14.7 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 196 a p.č. 158 oba v k.ú. Popovice u Přerova  - „Stavební 
úpravy RD a přístavba garáže – vjezd k přístavbě garáže “ 

p. Košutek 

7.14.8 Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu na stavbě chodníku umístěného na pozemku p.č. 684/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova - „GARÁŽ – PARCELA ČÍSLO 565 
PŘEROV IV – KOZLOVICE – SO 101 ÚPRAVA CHODNÍKU – 
SJEZD.“  

p. Košutek 
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8. Školské záležitosti  

8.1 Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace Bc. Navrátil 

8.2 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 – poskytnutí 
peněžitého daru  

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Bc. Navrátil 

9.2 Změna Vnitřního předpisu č. 3/2016 o hospodaření s obecními 
byty 

Bc. Navrátil 

9.3 Změna Vnitřního předpisu č. 6/2012 - metodického pokynu k 
uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech s 
pečovatelskou službou - v domech s pečovatelskou službou 

Bc. Navrátil 

9.4 Změna Vnitřního předpisu č. 21/2012 - metodického pokynu k 
uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení zvlášť 
upravených pro bydlení zdravotně postižených osob 

Bc. Navrátil 

9.5 Vnitřní předpis č.../2017 - metodický pokyn k uzavírání smluv o 
nájmu k bezbariérovým garážím 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

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

10.2 Partnerské dohody s obcemi - úhrada části investičních nákladů za 
licenci spisové služby MUNIS 

Ing. Měřínský 

10.3 Do práce na kole - poskytnutí daru Ing. Měřínský 

10.4 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2017 při 
příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

primátor 

10.5 Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu 
kouření na dětských hřištích  

primátor 

10.6 Žádost o zkrácení doby nočního klidu – materiál na stůl primátor 

11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajemníka magistrátu města 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský   

 

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, 

Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, Rudolf Neuls, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána. 

 

 

 

 

C.  Omluveni:   

   

  

 

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

   Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 

 

 

    

E.  Hosté: Lada Galová -   předsedkyně Redakční rady PL      

  

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 71. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 8. června 2017 

v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady 

města Přerova.  

 

Přijde později:  Ing. Petr Vrána 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 

 

Program: 

Hlasování o programu:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze Rady města Přerova byl navržen pan Ing. Jiří Kohout. Ten 

souhlasil s návrhem. 

Hlasování o ověřovateli:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 
 

 

 

2812/71/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 71. schůze Rady města 

Přerova konané dne 8. června 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 71. schůze Rady města Přerova konané dne 8. června 2017, 

 

2. schvaluje pana Ing. Jiřího Kohouta ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Nejsou předlohy. 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

2813/71/4/2017 Rozpočtové opatření č. 10 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 
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2814/71/4/2017 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

informace o hospodaření společností Technické služby města Přerova, s. r. o. a Přerovská rozvojová,    

s. r. o. za rok 2016. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 
 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil Ing. Petr Vrána v 13.12 hodin – je přítomno 11 radních. 

 

 

 

2815/71/4/2017 Obecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování hazardních 

her 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2017, o regulaci 

provozování hazardních her dle přílohy důvodové zprávy. 

 

VARIANTA  II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2017, o regulaci 

provozování hazardních her dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 

Pro:  Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský,        

p. Pospíšilík, p. Neuls. 

Zdrželi se: Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová.  

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

2816/71/5/2017 Výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu – “Rozšíření rozvaděče 

veřejné sítě elektronických komunikací CETIN“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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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 “Rozšíření rozvaděče veřejné sítě elektronických komunikací 

CETIN“, situovanou na pozemku parc.č. 4957/3 v katastrálním území Přerov, který je součástí 

stavební uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2817/71/5/2017 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba skladovací haly v areálu 

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

dočasné stavby, a to o 5 let do 30.06.2022“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 “Přístavba skladovací haly v areálu společnosti PeMaP s.r.o. na 

ulici Kojetínská v Přerově – prodloužení dočasné stavby, a to o 5 let do 30.06.2022“, situovanou na 

pozemcích parc.č. 6034/48 a 6034/49 v katastrálním území Přerov, které jsou součástí stavební 

uzávěry (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2818/71/5/2017 Lokalita Záhumení Dluhonice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

ukládá odboru řízení projektů a investic zpracovat potřebnou projektovou dokumentaci pro přípravu 

infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v části lokality Záhumení Dluhonice dle důvodové zprávy 

za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

 

VARIANTA II.: 

neukládá Odboru řízení projektů a investic zpracovat potřebnou projektovou dokumentaci pro 

přípravu infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v části lokality Záhumení Dluhonice dle 

důvodové zprávy. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 
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Hlasování o variantě II. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

2819/71/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 

statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy, 

 

2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov, zajistit 

připojení příspěvkové organizace, jako zadavatele, do centralizovaného zadávání pojištění 

movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za škodu a rizik souvisejících s činností 

organizace a za uvedeným účelem uzavřít s centrálním zadavatelem – statutárním městem 

Přerov písemnou smlouvu, za předpokladu schválení záměru dle bodu 1 usnesení 

Zastupitelstvem města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2820/71/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek 

elektrické energie na období 2018 a 2019“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“, a to formou 

centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

dle důvodové zprávy, 

 

2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov                    

a společností s majetkovou účastí statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1, využít 

institutu centrálního zadání z důvodu vytvoření předpokladů pro dosažení úspor při nákupu 

běžných komodit, a to formou smluvního zapojení příspěvkové organizace a společnosti jako 

zadavatele pověřujícího centrálního zadavatele - statutární město Přerov - k provedení 

centrálního zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
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3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov                   

a společností s majetkovou účastí statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1, za výše 

uvedeným účelem centrálního zajištění dodávek elektrické energie na období roku 2018           

a 2019, za předpokladu schválení záměru dle bodu 1 usnesení Zastupitelstvem města Přerova, 

uzavřít „Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky“. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2821/71/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC 

v Přerově v ul. Dluhonská“ - schválení zadávacích podmínek, schválení 

zahájení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky P17V00000022 na stavební práce     

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

v obsahu dle příloh č. 1. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona     

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)                  

v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v 

rámci otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 52, postupem podle § 56 a souvisejících částí 

zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky P17V00000022 na stavební práce           

s názvem „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ 

postupem podle § 56 odst. 1 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů, 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací 

dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, 

Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (p. Pospíšilík). 
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2822/71/6/2017 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ -  schválení  

zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky P17V00000023 na stavební práce     

s názvem „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“, v obsahu dle příloh č. 1-6. Veřejná zakázka 

bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona,        

v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení 

podle § 3 písm. a) a § 52, postupem podle § 53 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky P17V00000023 na 

stavební práce s názvem „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ postupem podle § 53 odst. 1 

zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem 

podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů, 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací 

dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, 

Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících 

dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2823/71/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise ustanovené zadavatelem pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku        

v ul. Vsadsko, Přerov“, 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 chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“, je účastník výběrového řízení PRESBETON 

Nova, s.r.o., U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ 47152532, jehož nabídka 



13 

 

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 PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc, 

IČ 47152532, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“. 

                

Cena za plnění bude činit 1.097.142,36 Kč bez DPH, tj. 1.327.542,26 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. 2569/66/6/2017, ze dne 6. dubna 2017. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2824/71/6/2017 Veřejná zakázka „Odbahnění jezírka v areálu ORNIS Přerov“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise ustanovené zadavatelem pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Odbahnění jezírka v areálu 

ORNIS Přerov“, 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 „Odbahnění 

jezírka v areálu ORNIS Přerov“, je účastník výběrového řízení PSS Přerovská stavební a.s., 

Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585, 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 PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585, 

jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odbahnění jezírka v areálu ORNIS 

Přerov“. 

                

Cena za plnění bude činit 577.029,81 Kč bez DPH, tj. 698.206,07 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 
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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. 2565/66/6/2017, ze dne 6. dubna 2017. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2825/71/6/2017 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 

etapa“ - vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru 

dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 P17V00000005 

na stavební práce s názvem „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“, které 

vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 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. vylučuje, v souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákona, účastníka č. 2 zadávacího řízení 

COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000, IČ: 26177005, z důvodu neprokázání 

složení jistoty požadované k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

podle § 41 zákona, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona 

vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 

schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 4 674 000,03 Kč bez DPH, tj. 5 655 540,03 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 64. Rady města Přerova konané 

dne 2. března 2017 (č. usn. 2462/64/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2826/71/6/2017 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ – smlouva o smlouvě budoucí o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S14_8120059007 (ČEZ) a smlouva o realizaci 

překládky sítě elektronických komunikací č.  VPI/MS/2017/00082 

(CETIN)   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_8120059007 o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Přerov VII-Čekyně, 750 02 Přerov mezi ČEZ 

Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 Děčín, IČ 24729035 jako 

provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 

709/334, Přerov jako žadatelem, s finančními náklady ve výši 180.740,- Kč bez DPH 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy č. VPI/MS/2017/00082 o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací na stavbu VPIC_Čekyně,Penčice_kanalizace a ČOV mezi Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, 

IČ: 04084063 jako CETIN a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/334, 

Přerov jako Stavebníkem, s finančními náklady ve výši 264. 215,- Kč bez DPH 

 

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

souvisejícího s uzavřením výše uvedených smluv k jejich uzavření a jejich podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2827/71/6/2017 Výstavba páteřní cyklostezky Předmostí - Čekyně - Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dokumentace pro umístění stavby, projektové dokumentace pro získání stavební povolení a pro 

provádění stavby a všech souvisejících dokumentací  na akci "Výstavba páteřní cyklostezky Předmostí 

- Čekyně - Penčice" za podmínky zajištění  finančního krytí nákladů na vypracování dokumentací. 

 

 

Hlasování:  

Pro:  Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Netopilová, Ing. arch. Horký,   

p. Pospíšilík. 

Zdrželi se: p. Neuls, Ing. Kohout, Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský. 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

7.1.1  Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 2588/101 a č. 2588/102 v 

budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 
 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě  

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatel a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 

103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/101 jiný nebytový 

prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 98,31 m2, a to z doby 

určité do 31.8.2017 na dobu určitou do 31.8.2020, 

 

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

ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatel a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 

103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/102 jiný nebytový 

prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 65,27 m2, a to z doby 

určité do 31.8.2017 na dobu určitou do 31.8.2020. 

 

 

Na základě diskuse primátor Mgr. Puchalský navrhl materiály 7.1.1, 7.1.2 a 7.1.3 odložit, dopracovat   

a předložit na příští jednání rady. 

 

Hlasování o odložení materiálů 7.1.1, 7.1.2 a 7.1.3:  11 pro jednomyslně 

 

 

 

 
7.1.2  Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné 

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

(Palackého 1) 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání 

 

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

29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, 

IČ 26862999, jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové 

výměře 41,79 m2, a to z doby určité do 31.8.2017 na dobu určitou do 31.8.2020. 

ODLOŽENO 
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7.1.3  Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova -  prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 

2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v 

k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání 

 

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

8.2.2012, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 2883/2, IČ 

28624882, jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 

2) o celkové výměře 203,47 m2,  a to z doby určité do 31.8.2017 na dobu určitou do 31.8.2020. 

ODLOŽENO 

 

 

2828/71/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p. č. 1140 a  p.č. 1145/16  a částí 

pozemků p.č. 1138 , p.č. 1137/1 a p.č. 1137/8  vše v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých 

věcí v majetku statutárního města Přerova pozemků p. č. 1140 ostatní plocha o výměře  6992 m2, 

pozemku  p.č. 1145/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2199 m2, části pozemku p.č. 1138 

lesní pozemek, dle geometrického plánu č. 508-61/2016 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 1138/2 

o výměře 4756 m2, pozemku p.č. 1138/3 o výměře 2047 m2, části pozemku p.č. 1137/1 lesní pozemek  

o výměře 1499 m2 a části pozemku p.č. 1137/8 o výměře 1258 m2, dle geometrického plánu č. 509-

61/2016 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 1137/13, lesní pozemek o výměře 2757 m2  vše v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č.1355 ostatní plocha, silnice o výměře 16552 m2        

v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2829/71/7/2017 Záměr statutárního města Přerov – nájem  nemovitých věcí - pozemků 

p.č. 978, p.č. 1324 a p.č. 1325 vše  v k.ú. Henčlov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých 

věcí v majetku statutárního města Přerova – části pozemků p.č.  978 orná půda,  o výměře cca 20 m2, 

p.č. 1324 ostatní plocha, o výměře 1275m2 a p.č. 1325 ostatní plocha,  o výměře 9 m2 vše v k.ú. 

Henčlov. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan). 

 

 

 

 

2830/71/7/2017 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1231 ostatní plocha jiná plocha 

o výměře 347 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2831/71/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 590/6 v k.ú. Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 590/6 ostatní plocha, o výměře    

48 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2832/71/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15  v 

objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku p.č. 1158  v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání:  
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o záměru statutárního 

města Přerova – úplatném převodu bytové jednotky č. 2144/15 v objektu bytový dům  č.p. 

2144, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1158 v  k.ú. Přerov (nám. Fr. 

Rasche 7) o celkové výměře 86,4  m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku 

p.č. 1158  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 1158 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

837/12019 z vlastnictví společnosti COSACO TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, 

Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  neschvaluje záměr statutárního 

města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2144/15 v objektu bytový dům  č.p. 

2144, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 1158 v  k.ú. Přerov (nám. Fr. 

Rasche 7) o celkové výměře 86,4  m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku 

p.č. 1158  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 1158 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

837/12019 z vlastnictví společnosti COSACO TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, 

Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Dal protinávrh:  bod 1) usnesení vypustit  

      bod 2) usnesení změnit formulaci – rada neschvaluje 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 
 

 

Přestávka 14.05 – 14.15 hodin. 

 

 

 

2833/71/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. 

Čekyně 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 760/1, ovocný sad, o výměře cca 700 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2834/71/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 876, p.č. 877, p.č. 

998, p.č. 1000, p.č. 1001, p.č. 1002 vše  v k.ú. Žeravice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 876  zahrada         

o výměře 63 m2, p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2,  p.č. 998  orná půda o výměře 64 m2, p.č. 

1000 zahrada o výměře 63 m2, p.č. 1001 orná půda o výměře 29 m2  a p.č. 1002 zahrada           

o výměře 15 m2  vše  v k.ú. Žeravice. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht pozemků p.č. 876  zahrada o výměře       

63 m2, p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2,  p.č. 998  orná půda o výměře 64 m2, p.č. 1000 

zahrada o výměre 63 m2, p.č. 1001 orná půda o výměře 29 m2  a p.č. 1002 zahrada o výměře 

15 m2  vše  v k.ú. Žeravice. Výše úhrady za pacht činí 3,- Kč/m2/rok. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Dal protinávrh: Výše úhrady za pacht 3,- Kč/m2/rok. 

 

Hlasování o protinávrhu na výši úhrady: 11 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2835/71/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

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

statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 537 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 185 m2 v k.ú. Penčice. 

 

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

Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 537 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře      

185 m2 v k.ú. Penčice. 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Oznámil, že k tomuto materiálu nebude hlasovat. 
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p. Pospíšilík 

 Dal protinávrh:  bod 1) usnesení - vyjmout. 

                  bod 2) usnesení – změnit formulaci – rada schvaluje. 

 

 

Hlasování o protinávrhu: 10 pro, 1 nehlasoval (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

2836/71/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 

- pozemků p.č. 2625/5, p.č. 2625/20 vše v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 2625/20 zahrada, o výměře  489 m2  a pozemku  p.č. 2625/5 zastavěná plocha      

a nádvoří o výměře 12 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví  statutárního města Přerova, do vlastnictví  

Z.L., za  dohodnutou kupní cenu ve výši 50 100,- Kč  včetně DPH,  t.j. 100,- Kč/m2  včetně DPH  a 

uzavření kupní smlouvy,  ve znění přílohy č.1. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2837/71/7/2017 Nájem prostoru sloužícího podnikání ve stavbě občanského vybavení 

č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem     

a společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská 

Ostrava, Ostrava, jako nájemcem na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 

114,76 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov ve znění dle předlohy č. 1. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců  na dobu určitou do 

31.12.2018. Nájemné činí 48.000,-Kč/rok a bude navýšeno v souladu se zákonem                   

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k provozování 

výměníkové stanice a trafostanice v rámci předmětu podnikání nájemce, tj. zejména k výrobě 

a rozvodu tepelné energie. Součástí nájemní smlouvy bude závazek nájemce uhradit 

pronajímateli jednorázovou úhradu za užívání předmětu nájmu bez právního důvodu v době 

od 1.1.2017 do dne účinnosti smlouvy ve výši 48.000,- Kč/rok, která bude navýšena v souladu 

se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň      

z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 30.6.2017 

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

1. usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

VARIANTA  II.: 

1. schvaluje zavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská 

Ostrava, Ostrava, jako nájemcem na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 

114,76 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, ve znění dle předlohy č. 2. Nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců. Nájemné činí 48.000,-Kč/rok 

a bude navýšeno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití 

předmětu nájmu k provozování výměníkové stanice a trafostanice v rámci předmětu podnikání 

nájemce, tj. zejména k výrobě a rozvodu tepelné energie. Součástí nájemní smlouvy bude 

závazek nájemce uhradit pronajímateli jednorázovou úhradu za užívání předmětu nájmu bez 

právního důvodu v době od 1.1.2017 do dne účinnosti smlouvy ve výši 48.000,- Kč/rok, která 

bude navýšena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

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

1. usnesení včetně jeho podpisu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 

 

p. Pospíšilík: 

 Dal protinávrh: uzavřít smlouvu na dobu 6 měsíců. 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dal protinávrh varianta I. usnesení – na dobu určitou do 31.12.2018 bez výpovědní doby 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 11 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o celém usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2838/71/7/2017 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části  

pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice u Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

jako pronajímatelem a M.V. jako nájemcem, kterou bude ke dni  30.6. 2017 ukončen nájemní vztah     
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k části pozemku p.č. 418/1 orná půda  o výměře 200 m2  v k.ú. Lověšice u Přerova, založený nájemní 

smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem  a nájemcem  dne 18.6.2003, ve znění dodatku č.1 ze dne 

22.12.2003. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2839/71/7/2017 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  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemků 

p.č. 5318 o výměře 119 m2 a p.č. 5319 o výměře 120 m2 zahrady v k.ú. Přerov. Výše úhrady za pacht  

činí 3,- Kč/m2/rok. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Dal protinávrh: Výše úhrady za pacht 3,- Kč/m2/rok. 

 

 

Hlasování o protinávrhu: 11 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o celém usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 
7.5.4.  Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru 

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká 

Dlážka 48) 

 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 
Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne  18.7.2016 na prostor sloužící 

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

součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) o celkové výměře 135,08 m2 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Jiřinou Netopilovou, 

místem podnikání Přerov II-Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako nájemcem, ve znění 

dle přílohy.  

Dodatek č. 1 bude upravovat dobu nájmu. Původní doba nájmu - na dobu určitou do 

30.6.2017 se mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017. Ujednáním dodatku 

bude stanovení výše veřejné podpory. 

 

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

 

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

smlouvě ze dne 18.7.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

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

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

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov 

(Velká Dlážka 48) o celkové výměře 135,08 m2, a to z doby určité do 31.8.2017 na dobu 

určitou do 31.8.2020. 

 

Primátor Mgr. Puchalský navrhl odložení materiálu. Je to stejný případ jako materiály 7.1.1, 7.1.2        

a 7.1.3 

Hlasování o odložení materiálu: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2840/71/7/2017 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 2625/21 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje ukončení nájemního vztahu mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem   

a J.S., jako nájemcem. Nájemní vztah založený na základě smlouvy o nájmu ze dne 8.1.2007, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.5.2008, na nájem části pozemku p.č. 2625/1 v k.ú. Přerov  

bude ukončen ke dni 14.6.2017. 

 

2. schvaluje uzavření  pachtovní smlouvy  na pozemek  p.č. 2625/21 zahrada, o výměře 228 m2 

v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako propachtovatelem a manžely J.S. a  J.S., 

jako pachtýřem, ve znění přílohy č. 1. Pacht bude uzavřen ode  dne 15.6.2017 na dobu 

neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců tak, aby doba pachtu skončila ke konci pachtovního 

roku,  tj. k 30.9 běžného roku. Výše úhrady za pacht činí 1,- Kč/m2/rok   3,- Kč/m2/rok. 

Účelem pachtu je využití pozemku k zahrádkářským účelům. 

 

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

a 2  návrhu usnesení včetně podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Dal protinávrh: Výše úhrady za pacht 3,- Kč/m2/rok. 

 

Hlasování o protinávrhu: 11 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o celém usnesení: 11 pro jednomyslně. 
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2841/71/7/2017 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 

prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č. 4961/3 v k.ú. 

Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 4961/3 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov 

statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby křížení kabelů VO             

v silnici II/436 v ul. Kojetínská v rámci akce „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“  a zřízení věcného 

břemene – služebnosti odpovídající právu oprávněného  povinnosti povinného z věcného 

břemene strpět  na služebném pozemku kabel veřejného osvětlení 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 kabelu veřejného osvětlení k  tíži pozemku p.č. 4961/3       

v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 

40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova. 

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 

však ve výši 1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání stavby křížení kabelů VO v silnici II/436 v ul. Kojetínská v rámci akce 

„II/436 Přerov, ul. Kojetínská“, vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu 

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

Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov. 

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. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Upravil znění bodu 1) usnesení: … služebnosti odpovídají povinnosti povinného … 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2842/71/7/2017 Nájem/převod/směna nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                    

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.1.2017 mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, IČ: 

29446635, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení doby 

nájmu do 31.12.2017. 

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. 

 

3. schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod nemovité věci budovy č.p. 1573 

objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 

zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, za podmínek dle důvodové zprávy. 

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. 

Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2420,-Kč (cena včetně DPH 21 

%). Vyhlašovaná cena se stanovuje minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem.          

za podmínek, které budou předloženy na příští jednání Rady města Přerova. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  neschvaluje záměr statutárního města 

Přerova - směnu nemovitých věcí - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 

m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za budovu občanského vybavení 

bez čp/če stojící na pozemcích p.č. st. 167/2 zast.pl. o výměře 2327 m2 a p.č. st. 259/2 zast.pl. 

o výměře 19 m2 oba v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví společnosti MARAPRO - Invest s.r.o., se 

sídlem Rokytnice 460, 751 04, IČ: 04996003. 

 

 

VARIANTA  II.: 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.1.2017 mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, IČ: 

29446635, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení doby 

nájmu do 31.12.2017. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

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

směnu nemovitých věcí -budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za budovu občanského vybavení bez čp/če 

stojící na pozemcích p.č. st. 167/2 zast.pl. o výměře 2327 m2 a p.č. st. 259/2 zast.pl. o výměře 

19 m2 oba v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví společnosti MARAPRO - Invest s.r.o., se sídlem 

Rokytnice 460, 751 04, IČ: 04996003. 

 

 

Diskuse: 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 



27 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Bod 3) usnesení – … vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod … 

 Bod 3) usnesení  – za podmínek, které budou předloženy na příští jednání Rady města Přerova. 

 Bod 4) usnesení – změna formulace – rada neschvaluje … 

 

 

Hlasování o upraveném bodu 3) usnesení:  10 pro, 1 se zdržel (p. Pospíšilík). 

 

Hlasování o upraveném bodu 4) usnesení:  10 pro, 1 se zdržel (p. Pospíšilík). 

 

Hlasování o celé upravené variantě I. usnesení: 10 pro, 1 se zdržel (p. Pospíšilík). 

 

 

 

 
 

 

Přestávka 14.54 – 15.00 hodin. 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Lada Galová, předsedkyně Redakční rady 

Přerovských listů v 15.00 hodin. 

 

Na základě diskuse bylo navrženo usnesení: 

2882/71/11/2017 Redakční rada Přerovských listů 

Rada města Přerova po projednání ukládá Redakční radě Přerovských listů, aby připravila a předložila 

radě do 31.8.2017 návrh statutu Přerovských listů tak, aby mohl být projednán na Radě města Přerova 

7.9.2017. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

Z jednání Rady města Přerova odešla pí Galová v 15.45 hodin. 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 15.45 – 16.00 hodin. 
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2843/71/7/2017 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - části   

pozemku p.č. 295 v k.ú. Přerov 
 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 295 zahrada o výměře 10 m2 v k.ú. 

Přerov mezi Z.M., jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem, ve znění 

dle přílohy. Účelem nájmu je provedení stavby "Revitalizace hradního příkopu zámku, Horní 

náměstí, Přerov". Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.07.2017, a to ode dne účinnosti 

smlouvy. Výše nájemného bude činit 5,- Kč/m2/den. Součástí smlouvy bude ujednání o úhradě 

bezesmluvního užívání předmětu nájmu nájemcem od zahájení stavby dne 2.5.2017 do dne 

účinnosti nájemní smlouvy. Úhrada za bezesmluvní užívání bude činit 5,- Kč/m2/den. 

 

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

návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2844/71/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/141 v 

k.ú. Přerov (stánek podchod Tř. 17. listopadu) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28.1.2011, ve znění dodatku č. 1     

ze dne 16.5.2011, na  prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p. 3263, příslušném         

k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/141 v k.ú. Přerov (stánek 

podchod Tř. 17. listopadu) o celkové výměře 17,5 m2  uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a paní Martou Tunklovou, místem podnikání Přerov I-Přerov, Tř. 

17. listopadu 327/6, IČ 74496166, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 2 bude řešit změnu výše nájemného. Původní výše nájemného 42.010,-Kč/rok bez 

DPH se změní na novou výši nájemného 21.900,-Kč/rok bez DPH. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2845/71/7/2017 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 492/3 v k.ú. Dluhonice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. mění své usnesení č. 2658/68/8/2017 v bodě 1, které nově zní: 

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

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

ve znění dle přílohy č. 1. 

1. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, tj. s účinností od podpisu nájemní smlouvy 

oběma stranami na 25 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

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

předpisu č. 7/09.  

3. Účelem nájmu bude parkování osobních vozidel. 

 

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

1. 

 

 

VARIANTA  II.: 

trvá na svém usnesení č. 2658/68/8/2017 ze dne 27.04.2017. 

 

 

Diskuse: 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dal protinávrh: varianta II. usnesení. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého:  

Pro:  Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová. 

Proti:  Ing. Holan, Ing. Měřínský, p. Košutek. 

Zdrželi se: Mgr. Puchalský, In. Kohout, p. Neuls, Ing. Vrána, p. Pospíšilík, Bc. Navrátil. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 proti (Ing. arch. Horký), 1 se zdržel (Mgr. Netopilová). 

 

 

 

 

2846/71/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci v 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 591/11 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku  pozemku p.č. 591/11 sportoviště        

a rekreační plocha o výměře 680 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – prodloužení smlouvy o výpůjčce ze dne 

8.3.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.3.2007, dodatku č. 2 ze dne 5.10.2007, dodatku č. 3 ze 

dne 7.10.2009, dodatku č. 4 ze dne 14.9.2010 a dodatku č. 5 ze dne 25.10.2012 na pozemky 

p.č. 62/1 sportoviště a rekreační plocha  o výměře 6972 m2 a p.č. 16 sportoviště a rekreační 

plocha  o výměře 1840 m2, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 
 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2847/71/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova  p.č. 5290/98, p.č. 5290/131, p.č. 5289/2 a 

p.č. 5290/2, vše v k.ú. Přerov   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

břemene  zřídit, umístit a provozovat zařízení podzemního kabelového vedení a s tím 

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

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k tíži pozemků p.č. 5290/98, p.č. 

5290/131, p.č. 5289/2 a p.č. 5290/2, vše  v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. 

Rozsah věcného břemene – služebnosti sítě je vyznačen geometrickým plánem č. 6176-

431/2015, vypracovaným Jitkou Deutschovou. Věcné břemeno-služebnost bude zřízeno na 

dobu neurčitou, úplatně. Jednorázová úhrada je stanovena na základě znaleckého posudku ve 

výši 2 020,- Kč včetně DPH.  Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad 

práva do katastru nemovitostí. 

 

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

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

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2848/71/7/2017 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Žeravice-

oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem a Čekyňská“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní  smlouvy na nájem části pozemku  p.č.  977  ost. plocha o celkové 

výměře  11030 m2 a p.č. 88 ost. plocha o celkové výměře 12234 m2, oba v k.ú.  Žeravice  mezi 

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 

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. 977 a p.č. 88  v k.ú. Žeravice 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 „ Žeravice-oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem    

a Čekyňská“. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího povinnosti povinného  z věcného břemene  

spočívající ve strpění odvodňovacích žlabů vtokových litinových mříží v místě sjezdů, 

chodníků a zelených ploch podél silnic k tíži pozemků  p.č. 977 a p.č. 88, oba v k.ú. Žeravice 

v rozsahu, jak je zakresleno v geometrickém plánu na zaměření skutečnosti, a to ve prospěch 

statutárního města Přerova.  Povinný se dále zavazuje strpět provádění veškerých oprav a 

běžné údržby odvodňovacích žlabů včetně vtokových litinových mříží v místě sjezdů, 

chodníku a zelených ploch podél silnic a na něm a strpět vstup oprávněných za tímto účelem 

na předmětné služebné pozemky.  

   

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem v 

souladu se směrnicí SSOK č. 46/2014. 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 budoucím oprávněným z věcného břemene 

na straně jedné a Olomouckým krajem,  IČ 60609460, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci-

Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupený 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. 

 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný z věcného 

břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene geometrický plán potvrzený příslušným 

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

znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene a 

předávací protokol stavby.   

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2849/71/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku 

statutárního města Přerova – p.č. 207/1 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zřídit a provozovat kabelové vedení  VN a NN včetně ochranného pásma a s tím spojeného 

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

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení VN a NN k tíži pozemku p.č. 

207/1, zast. plocha a nádvoří, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6316-249/2016,                

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

Podmokly, IČ 24729035 ve znění přílohy č. 1. 

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

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

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

bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 20/17, ve výši 

301,- Kč, včetně DPH. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného 

břemene a uhradí správní poplatek za vklad. Oprávněný uhradil náklady spojené                       

s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.7.2017 

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

1. návrhu  usnesení  a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2850/71/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích  v majetku 

statutárního města Přerova – p.č. 6545, p.č. 6962 oba v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN, 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 NN k tíži pozemků  

p.č. 6545, p.č. 6962,v k.ú. Přerov, podzemního kabelového vedení VN k tíži pozemku p.č. 

6545 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 
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IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti ve znění příloh č.  1 a 2.  

 

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

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

budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene – 

služebnosti.   

 

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

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

vyčíslena včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem 

stavby podzemního kabelového vedení NN, 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 NN, 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 NN, 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 NN, 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. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 17.7.2017 

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

1.  návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2851/71/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemků p.č. 46/72, p.č. 46/77 a p.č. 46/73 vše v k.ú. 

Popovice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení a s tím spojené 

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

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto  vedení  ve prospěch statutárního města 

Přerova k  tíži pozemků p.č. 46/72, p.č. 46/73 a p.č. 46/77 vše v k.ú. Popovice u Přerova. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. 

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

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutární městem Přerov, jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti a společností S.O.K. real a.s. se sídlem Střítež, 

Hrotovická-Průmyslová zóna 162 vlastníkem pozemků p.č. 46/72 a p.č. 46/77 oba v k.ú. 

Popovice, jako budoucím povinným ze služebnosti 1, panem I.M. a paní Z.S., spoluvlastníky 

pozemku p.č. 46/73 v k.ú. Popovice u Přerova, jako budoucími povinnými ze služebnosti 2 ve 

znění dle přílohy č. 1. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode 

dne, statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické právo 

ke stavbě inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2852/71/7/2017 Zřízení služebnosti na nemovitém majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 695 v k.ú. Čekyně  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení - STL plynovod a s tím spojeného 

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

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 695 v k.ú. Čekyně, a to ve 

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

27295567. 

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

věcného břemene - služebnosti je stanovena dohodou ve výši 500,- Kč a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, 
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jako budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a GasNet s.r.o., se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným z 

věcného břemene na straně druhé ve znění dle přílohy č. 1. 

 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 1 roku po doručení 

kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu vydaného stavebním úřadem, kterým se prokáže, 

že stavbu plynárenského zařízení lze užívat, nejpozději však do 31.3.2022. 

Geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 

věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku zajistí na své náklady budoucí 

povinný a uhradí také náklady spojené se zřízením věcného břemene. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2853/71/7/2017 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 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN a 4 ks rozvodné 

přípojkové skříně na pozemcích p.č. 30/1 a p.č. 203 v k.ú. Předmostí, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění podzemního kabelového vedení NN a 4 ks rozvodných 

přípojkových skříní a v povinnosti povinného z věcného břemene strpět a umožnit výkon 

tohoto práva, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 

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

břemene – služebnosti, ve znění dle přílohy. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně 

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

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

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

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

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

 

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

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

budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035,  jako budoucím oprávněným z 

věcného břemene, ve znění dle přílohy. 

 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního vedení NN a 4 ks 

rozvodných přípojkových skříní, a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího 
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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 vedení NN a 4 ks rozvodných přípojkových skříní geometrický plán potvrzený 

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

na výše uvedených pozemcích, anebo v případě, že mu budoucí oprávněný z věcného břemene 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby, do 6 měsíců ode dne, kdy si 

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

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

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

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

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o  právu provést stavbu  „Předmostí u Př., Prostějovská, obnova 

NNk, IE-12-8004653“,  a to umístění podzemního kabelového vedení NN a 4 ks rozvodných 

přípojkových skříní na části pozemků p.č. 30/1 a p.č. 203 v k.ú. Předmostí mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem  Děčín IV- 

Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy. Smlouva je 

podkladem pro  správní řízení a slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2854/71/7/2017 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 15 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 15 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-

Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 

2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010,  č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 

2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 

28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze 

dne 19.5.2016 a č. 14 ze dne 30.8.2016, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se z 

majetku svěřeného k hospodaření vyjímají movité věci – drobný dlouhodobý hmotný majetek 

nad 3.000,-Kč inv. č. 018-00000001 až 018-00000020 v  celkové účetní hodnotě 135.490,-Kč 
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a drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-Kč inv. č. 018-00000066 až 018-00000075 v 

celkové účetní hodnotě 15.570,-Kč, ve znění dle přílohy č.1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod movitých věcí - 

drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-Kč inv. č. 018-00000001 až 018-00000020     

v  celkové účetní hodnotě 135.490,-Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-Kč 

inv. č. 018-00000066 až 018-00000075 v celkové účetní hodnotě 15.570,-Kč, ve znění dle 

přílohy 2. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2855/71/7/2017 Vnitřní předpis č. .../2017 – Pravidla pro postup při přípravě podkladů 

pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o 

majetkoprávních jednáních  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vydání vnitřního předpisu č. .../2017, kterým se stanovují 

pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města 

Přerova o majetkoprávních jednáních, ve znění dle upravené přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 15.6.2017 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora p. Košutek: 

 Navrhl úpravu vnitřního předpisu –  strana 4, článek II. Záměry, odstavec 7 a 8.  

Bod 7 zní – „Neschválí-li majetková komise záměr města směřující k nájmu, pachtu, výpůjčce 

a výprose nemovitostí, je zpracovatel povinen předložit tento záměr k projednání Radě 

města.“ To je chybně uvedeno, zpracovatel, odbor majetku není předkladatel. Předkladatelem 

je příslušný člen rady. Tento omyl napravíme tím, že bude znít: – Neschválí-li majetková 

komise záměr města směřující k nájmu, pachtu, výpůjčce a výprose nemovitostí, bude 

tento záměr předložen k projednání radě města. Tato změna je proto, že odbor majetku 

nenavrhuje, navrhuje příslušný člen rady. 

Totéž v bodě 8 – „Neschválí-li rada záměr směřující k prodeji, směně nebo darování 

nemovitostí, nabytí a převodu práva stavby a smluvnímu zřízení práva stavby k pozemku je 

zpracovatel povinen“. Nebude předkládat zpracovatel, ale bude předkládat zase příslušný 

radní. Nové znění bude znít - bude tento záměr předložen zastupitelstvu.  

 

 

Hlasování o usnesení včetně úpravy: 11 pro jednomyslně. 
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2856/71/7/2017 Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr.E.Beneše  - dodatek ke 

smlouvě o smlouvě budoucí darovací mezi StMPr a Povodí Moravy 

s.p. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 3.12.2015 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným a Povodím Moravy 

s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, Brno, jako budoucím dárcem, ve znění dle přílohy. 

Předmětem daru jsou liniová protipovodňová opatření včetně mobilních hrazení a spodní 

stavby a zabudované prvky mobilního hrazení a vlastní mobilní hrazení.  

 

Dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět daru o stavební objekt SO 02. Hradidlová komora. Ostatní 

ujednání smlouvy se nemění. 

 

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

1.návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2857/71/7/2017 Vnitřní předpis č. .../2017 - Zásady výstavby technické infrastruktury 

určené pro následný převod do majetku města 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vydání vnitřního předpisu č. .../2017, kterým se stanovují 

zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města ve znění dle 

Přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2858/71/7/2017 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 

společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě uzavřené dne 30.9.2010, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 7.6.2011, mezi statutárním městem Přerov jako mandantem a společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, jako 

mandatářem, na jejímž základě mandant pověřil mandatáře na základě Smlouvy o vykonávání 

sjednaných činností pro veřejnou zakázku na provedení komunálních služeb, uzavřené dne 

9.9.2010 mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Technické služby 

města Přerova, s.r.o. jako zhotovitelem, k jednání za mandanta, ve znění dle přílohy č. 1. 

Dodatkem č. 2 se mění mandátní smlouva tak, že se text čl. IV odst. 3 mandátní smlouvy: 

 

„3. Mandatář se zavazuje poskytnout mandantovi nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce 

podklady k fakturaci za prodej dřeva uskutečněného v předcházejícím kalendářním měsíci, popřípadě 

sdělení, že k žádnému prodeji dřeva v předcházejícím kalendářním měsíci nedošlo.“ 

  

nahrazuje textem: 

 

„3. Mandatář se zavazuje vydávat kupujícím za prodej palivového dřeva, který podléhá ke dni 

účinnosti tohoto dodatku 15% sazbě DPH, nebo samosběr palivového dřeva, které podléhá ke dni 

účinnosti tohoto dodatku 21% sazbě DPH, příjmové pokladní doklady jménem mandanta, které jsou 

daňovými doklady za prodej dřeva (dále jako „příjmové pokladní doklady“).“ 

 

Dodatkem č. 2 se dále mění mandátní smlouva tak, že za čl. IV odst. 3 mandátní smlouvy doplňují 

nové odst. 4 a 5: 

 

"4. Za účelem splnění povinnosti mandatáře, která je stanovena v odst. 3 tohoto článku smlouvy, se 

mandant zavazuje předávat mandatáři příjmové pokladní doklady, a to na základě pověření k převzetí 

příjmových pokladních dokladů vystaveného mandatářem pověřenému pracovníkovi mandatáře. 

 

5. Mandatář se zavazuje předávat mandantovi nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce 

zúčtování tržeb (plateb) za prodej dřeva uskutečněného v předcházejícím kalendářním měsíci, 

popřípadě sdělení, že k žádnému prodeji dřeva v předcházejícím kalendářním měsíci nedošlo,              

a převádět nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce případné tržby (platby) za prodej dřeva 

na účet mandanta vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800." 

  

V jiném se znění mandátní smlouvy ze dne 30.9.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.6.2011, nemění. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

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

1. usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2859/71/7/2017 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - Plán společných zařízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci 

řízení Komplexní pozemkové  úpravy - "Plán společných zařízení" v k.ú. Lýsky s podmínkou 

respektování záměru cyklostezky, dle přiložené situace. 
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Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl úpravu usnesení: doplnit s podmínkou respektování záměru cyklostezky, 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2860/71/7/2017 Výpověď Smlouvy o zprostředkování,  správě  pojištění  a  poradenské  

činnosti  ze dne 13. 9. 2003 uzavřené  mezi  Městem  Přerov  a  

obchodní  firmou  RENOMIA,  a.  s.,  IČ 48391301, se sídlem Příkop 6, 

602 00  Brno 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

1. schvaluje výpověď Smlouvy o  zprostředkování,  správě  pojištění  a  poradenské  činnosti  ze 

dne 13. 9. 2003 uzavřené  mezi  Městem  Přerov  a  obchodní  firmou  RENOMIA,  a. s.,  IČ 

48391301, se sídlem Příkop 6, 602 00  Brno. 

 

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

výpovědi a jejich podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2861/71/7/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. MMPr-

SML/3108/2016 – „Přerov, rekonstrukce kanalizačního sběrače NA“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. MMPr-SML/3108/2016, 

týkající se stavební akce zvané - „Přerov, rekonstrukce kanalizačního sběrače NA“ mezi 

Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem 

pozemku a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 750 02 

Přerov, IČO: 47674521,  jako stavebníkem dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o rekonstrukci kanalizačního sběrače v Přerově. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o právu 

stavbu je jí rozšíření  o pozemek p.č.1784 o výměře 174 m2 (ostatní plocha)  v k.ú. Přerov (dále jen 

„dotčený pozemek“). 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 8.9.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2862/71/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

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

k.ú. Přerov“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

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

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

I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. P.Z., jako stavebníkem, 

ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu účelové komunikace, která bude sloužit pro zajištění parkování a dopravní 

obslužnosti objektu na p.č. 3118/1 v k.ú. Přerov. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 8.9.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

VARIANTA II.: 

neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 3120 o výměře 69 m2 (jiná 

plocha - ostatní plocha) v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a. p. P.Z., jako stavebníkem, ve znění dle 

přílohy č.1. 

 

 

Předkladatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2863/71/7/2017 Právo provést stavbu na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - kabelové vedení NN na části pozemku 

p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

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

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přerov-Kuča, p.č. 2580/45, kNN, č, 

stavby : IV-12-8013857" na části pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem pozemků a společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

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

návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2864/71/7/2017 Právo provést stavbu na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - kabelové vedení NN na části pozemku 

p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přerov, Pavla Nováka, RD, Ch.- kNN, č. 

stavby IV-12-8013793" na části pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem pozemků a společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 

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

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

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

návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2865/71/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce 

bytového domu Pod Skalkou 15, Přerov - Předmostí“ – objektu k 

bydlení č.p. 39, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, který je 

součástí pozemku p.č. st. 723 v k.ú. Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 30/1 o výměře 82.430 

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

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

    

Jedná se o stavební úpravy bytového domu č.p. 39, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 

který je součástí pozemku p.č. st. 723 v k.ú. Předmostí (ul. Pod Skalkou 39/15). Stavební úpravy 

zahrnují opravu soklu, okapového chodníku, rekonstrukci lodžií včetně jejich zasklení a zateplení 

obvodového pláště východního a západního průčelí domu zateplovacím systémem tl. 120 mm              

s přesahem 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. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2866/71/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přepojení 

splaškové kanalizace na místní kanalizační řad, MŠ Kozlovice, 

Grymovská 59/21“ - objekt č.p. 59, příslušný k části obce Přerov IV – 

Kozlovice, který je součástí pozemku p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 486 o výměře 1057 m2 

(zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku p.č. 548/1 o výměře 3242 m2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 

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

a Mateřskou školou Přerov, Optiky 14, Přerov I – Město, IČ: 60782382, se sídlem Optiky 

2714, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, zastoupenou ředitelkou paní Denisou Novákovou, jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

Jedná se o přepojení nově budované splaškové kanalizace na místní kanalizační řad s novým 

napojením objektu Mateřské školy na Grymovské ul. č. 59/21 v Přerově – Kozlovicích, spočívající v 

uložení kanalizační přípojky PVC – KG, KG 160 na pozemku p.č. 486 v k.ú Kozlovice u Přerova s 

napojením do domovní kontrolní šachty č. 11 kanalizačního řadu na pozemku p.č. 548/1 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova. Pozemky p.č. 486 a p.č. 548/1 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova jsou ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2867/71/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

196 a p.č. 158 oba v k.ú. Popovice u Přerova  - „Stavební úpravy RD a 

přístavba garáže – vjezd k přístavbě garáže “ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 196 o výměře 130 m2  

(ostatní komunikace -  ostatní plocha) a p.č. 158 o výměře 4337 m2  (silnice -  ostatní plocha) 

oba v k.ú. Popovice u Přerova  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a p. V.B. a pí D.T., jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu vjezdu k přístavbě garáže na p.č. 116/3 a p.č.60 v k.ú. Popovice u Přerova. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 8.9.2017 

 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2868/71/7/2017 Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

na stavbě chodníku umístěného na pozemku p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice 

u Přerova - „GARÁŽ – PARCELA ČÍSLO 565 PŘEROV IV – 

KOZLOVICE – SO 101 ÚPRAVA CHODNÍKU – SJEZD.“  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbě chodníku umístěného na 

pozemku p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova, mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-

Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem stavby a p. P.K. a pí I.R., jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu sjezdu k novostavbě garáže na pozemku p.č.565 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na ul. 

Grymovská v Přerově IV – Kozlovicích. Stavbou vjezdu bude dotčena stavba chodníku, který je ve 

vlastnictví města. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 8.9.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora p. Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2869/71/8/2017 Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 658.000 Kč 

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

subjektem Volejbal Přerov, z.s., IČ: 03660575, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v období 1. 7. - 31. 12. 2017. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017, která bude upravena v rozsahu dle 

důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.9.2017 

 

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

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

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu                 

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 164 058,5* - 58,0 164 000,5 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost (dotační 

program) 

10 935,5 + 58,0 10 993,5 

* 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 22 601,8* + 58,0 22 659,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi (Ing. arch. Horký, p. Košutek). 

 

 

 

 

2870/71/8/2017 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 – poskytnutí peněžitého 

daru  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč na podporu polytechnického 

vzdělávání v Přerově a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako 

dárcem a příspěvkovou organizací Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, IČ: 

19013833, se sídlem Kouřílkova 8, 750 02 Přerov, jako obdarovaným, jejímž předmětem je 

poskytnutí tohoto peněžitého daru, a to pod podmínkou schválení úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele uvedeného v bodě 3 tohoto usnesení Zastupitelstvem města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.6.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. 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) 164 063,5* - 5,0 164 058,5 

3122 610 Střední odborné školy 0,0 + 5,0 5,0 

* 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 22 596,8* + 5,0 22 601,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2871/71/9/2017 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+2), o ploše 95,15 

m2, v domě č. p. 1625, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 919,v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem M.P., za nájemné ve výši 4.750 

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 06. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.6.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2872/71/9/2017 Změna Vnitřního předpisu č. 3/2016 o hospodaření s obecními byty 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ../2017, kterým se mění Vnitřní předpis   

č. 3/2016 vydaný Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty, ve znění dle přílohy č. 2. 

Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 1.7.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2873/71/9/2017 Změna Vnitřního předpisu č. 6/2012 - metodického pokynu k 

uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech s 

pečovatelskou službou - v domech s pečovatelskou službou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ../2017, kterým se mění Vnitřní předpis   

č. 6/2012 vydaný Radou města Přerova, metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům 

zvláštního určení v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního 
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předpisu č. 4/2013, vnitřního předpisu č. 5/2014, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2016, ve znění 

vnitřního předpisu č. 12/2016, ve znění dle přílohy č. 2. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 

2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 1.7.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2874/71/9/2017 Změna Vnitřního předpisu č. 21/2012 - metodického pokynu k 

uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení zvlášť 

upravených pro bydlení zdravotně postižených osob 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis 

č. 21/2012 vydaný Radou města Přerova  - metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům 

zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob, ve znění vnitřního 

předpisu 5/2016. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 1.7.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2875/71/9/2017 Vnitřní předpis č.../2017 - metodický pokyn k uzavírání smluv o nájmu 

k bezbariérovým garážím 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2017 - metodický pokyn k uzavírání 

smluv o nájmu k bezbariérovým garážím, dle přílohy č. 2. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 

2017. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 1.7.2017 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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10. RŮZNÉ 

2876/71/10/2017 Nabídka Televize Přerov s.r.o 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí nabídku Televize Přerov s.r.o., se sídlem U Bečvy 2883/2, 750 02 Přerov I - 

Město, IČ: 286 24 882, DIČ CZ 28624882 na majetkový vstup do společnosti, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) nerozhodnout o 

účasti statutárního města Přerova ve společnosti Televize Přerov s.r.o., se sídlem U Bečvy 

2883/2, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 286 24 882, DIČ CZ 28624882. 

 

 

 

2. pověřuje předsedu řídícího výboru IOP Mgr. Petra Karolu zpracovat variantní nabídku 

základního konceptu provozu metropolitní sítě. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

 Dal protinávrh bodu 2) usnesení: pověřuje předsedu řídícího výboru IOP Mgr. Petra Karolu 

zpracovat variantní nabídku základního konceptu provozu metropolitní sítě. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2877/71/10/2017 Partnerské dohody s obcemi - úhrada části investičních nákladů za 

licenci spisové služby MUNIS 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje prominutí pohledávek, včetně příslušenství spočívajícího v úrocích z prodlení, za 

neuhrazené faktury za podíl na úhradě části investičních nákladů souvisejících s realizací 

části projektu IOP 06 podle čl. II odst. 5 dohod o partnerství k projektu Rozvoj služeb 

eGovernmentu v obcích schválených usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

1055/30/7/2010, a to pořízení licence elektronické spisové služby MUNIS pro obce, za těmito 

dlužníky: 

1. Obec Čechy, se sídlem Čechy 30, 751 15 Domaželice u Přerova, IČ 00636177, ve výši 16.800,80 Kč 

a úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

2. Obec Dobrčice, se sídlem Dobrčice 4, 750 02 Přerov 2, IČ 00636193, ve výši 16.800,80 Kč a úrok z 

prodlení ve výši 125,98 Kč, 

3. Obec Křenovice, se sídlem Křenovice 18, 752 01 Kojetín, IČ 00636304, ve výši 16.800,80 Kč a 

úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 
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4. Obec Měrovice nad Hanou, se sídlem Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín, IČ 00636380, ve 

výši 16.800,80 Kč a úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč,  

5. Obec Oplocany, se sídlem Oplocany 100, 751 01 Oplocany, IČ 00636444, ve výši 16.800,80 Kč a 

úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

6. Obec Polkovice, se sídlem Polkovice 15, 751 44 Polkovice, IČ 00301752, ve výši 16.800,80 Kč a 

úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

7. Obec Přestavlky, se sídlem Přestavlky 30, 750 02 Přerov, IČ 00636495, ve výši 16.800,80 Kč a úrok 

z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

8. Obec Stará Ves, se sídlem Stará Ves 75, 750 02 Přerov 2, IČ 00636584, ve výši 16.800,80 Kč a úrok 

z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

9. Obec Stříbrnice, se sídlem Stříbrnice  91, 752 01 Kojetín, IČ 00636592, ve výši 16.800,80 Kč a úrok 

z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

10. Obec Tučín, se sídlem Tučín 127, 751 16 Tučín, IČ 00636631, ve výši 16.800,80 Kč                 a 

úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

11. Obec Uhřičice, se sídlem Uhřičice 111, 752 01 Kojetín, IČ 00636657, ve výši 16.800,80 Kč a úrok 

z prodlení ve výši 125,98 Kč. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky, včetně 

příslušenství spočívajícího v úrocích z prodlení za neuhrazenou fakturu za podíl na úhradě 

části investičních nákladů souvisejících s realizací části projektu IOP 06 podle čl. II odst. 5 

dohody o partnerství k projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích schválené usnesením 

Zastupitelstva města Přerova č. 1055/30/7/2010 , a to pořízení licence elektronické spisové 

služby MUNIS za dlužníkem - obcí Radslavice, se sídlem Na návsi 103,  751 11 Radslavice, IČ 

00301884, ve výši 39.389,60 Kč a úroku z prodlení ve výši 295,37 Kč. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. neschvaluje prominutí pohledávek, včetně příslušenství spočívající v úrocích z prodlení, za 

neuhrazené faktury za podíl na úhradě části investičních nákladů souvisejících s realizací 

části projektu IOP 06 podle čl. II odst. 5 dohod o partnerství k projektu Rozvoj služeb 

eGovernmentu v obcích schválených usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

1055/30/7/2010, a to pořízení licence elektronické spisové služby MUNIS pro obce, za těmito 

dlužníky: 

1. Obec Čechy, se sídlem Čechy 30, 751 15 Domaželice u Přerova, IČ 00636177, ve výši 16.800,80 Kč 

a úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

2. Obec Dobrčice, se sídlem Dobrčice 4, 750 02 Přerov 2, IČ 00636193, ve výši 16.800,80 Kč a úrok z 

prodlení ve výši 125,98 Kč, 

3. Obec Křenovice, se sídlem Křenovice 18, 752 01 Kojetín, IČ 00636304, ve výši 16.800,80 Kč a 

úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

4. Obec Měrovice nad Hanou, se sídlem Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín, IČ 00636380, ve 

výši 16.800,80 Kč a úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč,  

5. Obec Oplocany, se sídlem Oplocany 100, 751 01 Oplocany, IČ 00636444, ve výši 16.800,80 Kč a 

úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

6. Obec Polkovice, se sídlem Polkovice 15, 751 44 Polkovice, IČ 00301752, ve výši 16.800,80 Kč a 

úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

7. Obec Přestavlky, se sídlem Přestavlky 30, 750 02 Přerov, IČ 00636495, ve výši 16.800,80 Kč a úrok 

z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

8. Obec Radslavice, se sídlem Na návsi 103, 751 11 Radslavice, IČ 00301884, ve výši 39.389,60 Kč a 

úrok z prodlení ve výši 295,37 Kč, 

9. Obec Stará Ves, se sídlem Stará Ves 75, 750 02 Přerov 2, IČ 00636584, ve výši 16.800,80 Kč a úrok 

z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

10. Obec Stříbrnice, se sídlem Stříbrnice  91, 752 01 Kojetín, IČ 00636592, ve výši 16.800,80 Kč a 

úrok z prodlení ve výši 125,98 Kč, 

11. Obec Tučín, se sídlem Tučín 127, 751 16 Tučín, IČ 00636631, ve výši 16.800,80 Kč a úrok z 

prodlení ve výši 125,98 Kč, 
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12. Obec Uhřičice, se sídlem Uhřičice 111, 752 01 Kojetín, IČ 00636657, ve výši 16.800,80 Kč a úrok 

z prodlení ve výši 125,98 Kč. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky, včetně 

příslušenství spočívající v úrocích z prodlení za neuhrazenou fakturu za podíl na úhradě části 

investičních nákladů souvisejících s realizací části projektu IOP 06 podle čl. II odst. 5 dohody 

o partnerství k projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích schválené usnesením 

Zastupitelstva města Přerova č. 1055/30/7/2010, a to pořízení licence elektronické spisové 

služby MUNIS za dlužníkem - obcí Radslavice, se sídlem Na návsi 103,  751 11 Radslavice, IČ 

00301884, ve výši 39.389,60 Kč a úroku z prodlení ve výši 295,37 Kč. 

 

3. ukládá vymáhat pohledávky za dlužníky uvedenými v bodě 1 tohoto usnesení a pohledávky za 

dlužníkem - obcí Radslavice, se sídlem Na návsi 103,751 11 Radslavice, IČ 00301884 za 

podmínky schválení bodu  2. tohoto usnesení  Zastupitelstvem města Přerova. 

 

 

VARIANTA III.: 

1 schvaluje uzavření dohod o narovnání s níže uvedenými obcemi, podle kterých tyto obce 

statutárnímu městu Přerovu jako realizátorovi projektu Rozvoj služeb eGovernmentu uhradí 

částku rovnající se rozdílu mezi skutečnými náklady na pořízení licence elektronické spisové 

služby MUNIS a nejvyšší možnou cenou jedné licence z dotace IOP, tj. částku ve výši 7 800,- 

Kč včetně DPH s tím, že uhrazením této částky ostatní sporné nároky týkající se podílu na 

úhradě části investičních nákladů souvisejících s předmětnou částí projektu zanikají. 

Obce: 

1. Obec Čechy, se sídlem Čechy 30, 751 15 Domaželice u Přerova, IČ 00636177, 

2. Obec Dobrčice, se sídlem Dobrčice 4, 750 02 Přerov 2, IČ 00636193, 

3. Obec Křenovice, se sídlem Křenovice 18, 752 01 Kojetín, IČ 00636304, 

4. Obec Měrovice nad Hanou, se sídlem Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín, IČ 00636380, 

5. Obec Oplocany, se sídlem Oplocany 100, 751 01 Oplocany, IČ 00636444, 

6. Obec Polkovice, se sídlem Polkovice 15, 751 44 Polkovice, IČ 00301752, 

7. Obec Přestavlky, se sídlem Přestavlky 30, 750 02 Přerov, IČ 00636495, 

8. Obec Stará Ves, se sídlem Stará Ves 75, 750 02 Přerov 2, IČ 00636584, 

9. Obec Stříbrnice, se sídlem Stříbrnice  91, 752 01 Kojetín, IČ 00636592, 

10. Obec Tučín, se sídlem Tučín 127, 751 16 Tučín, IČ 00636631, 

11. Obec Uhřičice, se sídlem Uhřičice 111, 752 01 Kojetín, IČ 00636657, 

12. Obec Bochoř, se sídlem Náves 41,751 08 Bochoř, IČ 00301051. 

 

2. schvaluje uzavření dohody o narovnání s obcí Radslavice, podle které tato obec statutárnímu 

městu Přerovu jako realizátorovi projektu Rozvoj služeb eGovernmentu uhradí částku 

rovnající se rozdílu mezi skutečnými náklady na pořízení licence elektronické spisové služby 

MUNIS a nejvyšší možnou cenou jedné licence z dotace IOP, tj. částku ve výši 30 389,60 Kč 

včetně DPH s tím, že uhrazením této částky ostatní sporné nároky týkající se podílu na úhradě 

části investičních nákladů souvisejících s předmětnou částí projektu zanikají. 

 

3. pověřuje náměstka primátora, Ing. Petra Měřínského, podpisem dohod o narovnání podle 

bodu 1 a 2 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Předkladatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu II. usnesení. 

 

Ing. Kohout: 

 Dal protinávrh: variantu III. usnesení. 
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Hlasování o variantě III. usnesení:  

Pro:  Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing. 

arch. Horký, p. Neuls, p. Pospíšilík. 

 

 

 

 

2878/71/10/2017 Do práce na kole - poskytnutí daru 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí daru a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto daru mezi statutárním 

městem Přerovem jako dárcem a  D.P., jako obdarovaným. Předmětem daru je slevový poukaz 

v hodnotě 5 000 Kč na nákup jízdního kola, který dárce touto smlouvou obdarovanému 

předává jako cenu pro vítěze soutěže Do práce na kole 2017, na jejíž organizaci se dárce 

podílí, 

 

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

oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu dle bodu 1. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2879/71/10/2017 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2017 při příležitosti 

státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a 

Metoděje na Velkou Moravu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2017 při 

příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu. 

 

 

Hlasování: 

Pro:  p. Neuls, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Ing. Měřínský, p. Košutek, Ing. Vrána, Ing. 

Holan. 

Proti:  Mgr. Puchalský, p. Pospíšilík. 

Zdrželi se: Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová. 
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2880/71/10/2017 Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu kouření 

na dětských hřištích  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o zákazu kouření     

na dětských hřištích dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nehlasoval (Ing. Holan). 

 

 

 

 

2881/71/10/2017 Žádost o zkrácení doby nočního klidu  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č. .../2017, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č.../2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku             

v souvislosti s hlukem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

VARIANTA  II.: 

podává návrh Zastupitelstva města Přerova nevydat obecně závaznou vyhlášku č. .../2017, kterou       

se mění obecně závazná vyhláška č.../2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku          

v souvislosti s hlukem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Předkladatel materiálu primátor Mgr. Puchalský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro, 1 proti (Ing. Měřínský). 

 

 

 

 
11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA 
 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dne 9.6.2017 středoevropský mezinárodní dopravní seminář v rámci vzdělávacího programu 

Město s dobrou adresou. 
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12. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 71. schůzi Rady města Přerova dne 8. června 2017 v 17.45 

hodin. 

 

V Přerově dne 8. června 2017 

 

 

 

 

      Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                   Ing. Jiří Kohout 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


