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ZÁPIS 

 

 

ze 73. schůze Rady města Přerova konané dne 13. července 2017 

 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Informace z Komise pro cestovní ruch a kulturu primátor 

3.2 Návrh na personální změnu primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 12 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Plán udržitelné mobility města Přerova  Ing.arch. Horký 

5.2 Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu Ing.arch. Horký 

5.3 Územní studie veřejných prostranství  p. Košutek 

5.4 Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 
2018 a 2019“ -  schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou 
osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek  

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“ - schválení smluvního 
zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“ -  schválení  zadávacích 
podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 
2027“ vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

p. Košutek 

6.5 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“ – 
zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích podmínek a 
zahájení opakovaného výběrového řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.6 Veřejná zakázka „Demolice bytových domů na ulici Škodova v 
Přerově“ -  vyloučení účastníků zadávacího řízení, rozhodnutí o 
výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v 
Přerově VIII-Henčlov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 

6.8 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – zadání vypracování 
projektových dokumentací kanalizačních přípojek 

Ing. Měřínský 

6.9 Propojení nové Požární stanice Přerov s metropolitní síti města 
Přerova 

Ing. Měřínský 
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6.10 Právní stanovisko ve věci „Zajištění přenosu dat a informací v 
územní samosprávě města Přerova“  

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

p. Košutek 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 12 v k.ú. 
Penčičky 

p. Košutek 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru v budově 
občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov 
(Jasínkova 4) a části pozemku p.č. 1981/38 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1474, p.č. 
1475, p.č. 1532, p.č. 1534, p.č. 1535, p.č. 1536, p.č. 1538/1, p.č. 
1538/10, p.č. 1538/22 včetně garáže bez čp/če, p.č. 1690/13 a p.č. 
1690/14, vše v k.ú. Žeravice a pozemku p.č. 1222/18 v k.ú. Čekyně 
z vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.1.5 Záměry statutárního města Přerova – výpůjčka a směna nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. 
Přerov v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov - průtah 
centrem, 1. etapa“ 

p. Košutek 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod nemovitých věcí 
-  pozemků p.č. 6505/37, p.č. 6505/39 oba v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 273/5, p.č. 
273/6, p.č. 273/7, p.č. 273/8 a p.č. 273/9 všechny v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 528/18 v k.ú. 
Předmostí 

p. Košutek 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  
z majetku – pozemku p.č. 301/1 k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5734/20 v 
k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí –  
pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1 a části p.č. 2155/1 vše v k.ú. Přerov 
v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 
6824/11, pozemek p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 vše v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – částí 
pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 a p.č. 433/1 vše v k.ú. 
Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova za část 
pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků 
p.č. 3401/1  a p.č. 3412/1, včetně součástí a příslušenství,  oba v 
k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., 
IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví 
statutárního města Přerov 

p. Košutek 

7.2.1 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 486  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Košutek 
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7.2.2 Úplatný převodu nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov    

p. Košutek 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
kanalizačního řadu v k.ú. Dluhonice. 

p. Košutek 

7.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1000/24  v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

7.4.1 Směna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v 
majetku statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve 
vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru krytu CO na pozemcích p.č. 2883/1, p.č. 2883/25, p.č. 
2883/28 v k.ú. Přerov (bývalý podchod Tř. 17. listopadu) 

p. Košutek 

7.5.2 Nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov – prostorů v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v 
k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

p. Košutek 

7.5.3 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 

7.5.4 Nájem nemovitých věcí  pozemků p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správa Prostějov 

p. Košutek 

7.5.5 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 
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 

7.5.6 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - prostor v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Košutek 

7.5.7 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
prostoru sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

p. Košutek 

7.6.1 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 a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
p.č. 6752/57 a p.č. 6756, oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5613 v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova.   

p. Košutek 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na pozemcích v majetku statutárního města Přerova - 
pozemcích p.č. 593/1 a p.č. 599/3 vše v k.ú. Újezdec u Přerova  

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2580/9  v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na nemovitém majetku v majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2578/1  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést 
stavbu na nemovitém majetku v majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 5733/2  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.9.1 Bezúplatný převod movité věci – osobního automobilu Kombi 
Subaru Forester do vlastnictví statutárního města Přerov 

p. Košutek 
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7.12.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 16 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

p. Košutek 

7.12.2 Bezesmluvní užívání  části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov p. Košutek 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 627/28 v k.ú. 
Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního 
práva. 

p. Košutek 

7.13.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  Ing. Měřínský 

7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě Kopaniny 12 Ing. Měřínský 

7.14.1 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 102/56 a p.č. 102/46 oba v k.ú. Popovice u Přerova  - 
„Novostavba rodinného domu na parc.č. 102/53 – vjezd a 
přístupový chodník“ 

p. Košutek 

7.14.2 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 
1062 v k.ú. Čekyně  - „Novostavba rodinného domu se sloup. 
rizalitem a terasou, vč. oplocení, zpevněných ploch, DČOV a 
napojení na technickou a dopravní infrastrukturu k.ú. Čekyně, 
parc.č. 553/2, 1062 – vjezd a přístupový chodník“ 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 
2017/2018 

Bc. Navrátil 

8.2 Žádost o poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s. Bc. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV Bc. Navrátil 

8.4 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 
Základní škole Přerov,  

Bc. Navrátil 

8.5 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 
zřízenou statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.6 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem   

Bc. Navrátil 

8.7 Odměny ředitelům škol a školských zařízení   Bc. Navrátil 

8.8 Úprava platu ředitelky mateřské školy   Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti Bc. Navrátil 

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Bc. Navrátil 

9.2 Výkon činnosti ve veřejném zájmu – Sdružení MOST K ŽIVOTU, 
z.s. 

Bc. Navrátil 

9.3 Poskytnutí peněžitého daru - Oblastní charita Kroměříž Bc. Navrátil 

9.4 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 
informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na 
zkvalitnění poskytovaných služeb v MIC 

Ing. Měřínský 

10.2 Výsledek kontroly v příspěvkové organizaci Kulturní a informační 
služby města Přerova 

primátor 

10.3 Žádost notáře - souhlas s nabytím nemovitých věcí primátor 

10.4 Přerovský rádce: Přerovský magistrát. Jste spokojeni s jeho prací? 
(vyhodnocení dotazníku) 

primátor 

10.5 Zahraniční pracovní cesta - Ozimek  primátor 

10.6 Pověření k uzavírání sňatků primátor 
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10.7 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 150, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v 
k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

p. Košutek 

10.8 Uzavření koncesní smlouvy o pořadatelství Přerovských vánočních 
trhů 2017 - 2027 

Bc. Navrátil 

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

 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:   Mgr. Vladimír Puchalský     

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Pavel Košutek, Ing. arch. Jan Horký, p. Radek Pospíšilík, p. 

Rudolf Neuls, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Vrána, Ing. Jiří Kohout 

 

Omluveni:  Mgr. Helena Netopilová   

    

   

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník magistrátu 

Ing. Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora 

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

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí odboru MAJ 

Bc. Hana Ondrášová – ředitelka Zařízení školního stravování 

Mgr. Tomáš Jelínek – ředitel ZŠ Přerov, U tenisu 4 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 73. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 13. července  

2017  ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 8 radních, omluvena byla Mgr. 

Helena Netopilová, později se dostavili Ing. Petr Vrána a Ing. arch. Jan Horký. Rada města byla 

schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

Primátor Mgr. Puchalský informoval, že na 15:00 hodin jsou pozváni na jednání Rady města Přerova 

v rámci projednání materiálu 8.7 „Odměny ředitelům škol a školských zařízení“ ředitelka Zařízení 

školního stravování Bc. Hana Ondrášová a ředitel Základní školy Přerov, U tenisu 4 Mgr. Tomáš 

Jelínek 

 

Náměstek primátora Pavel Košutek, jako navrhovatel materiálů 7.4.1 „ Směna nemovitých věcí - částí  

pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v majetku statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve 

vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov“ a 7.5.2 „ Nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – prostorů v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)“  podal návrh na 

jejich stažení. 

 

Náměstek primátora Ing. Petr Měřínský jako navrhovatel materiálu 6.3 „Veřejná zakázka - Centrální 

pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací -  schválení  

zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení“ také podal návrh na jeho stažení. 

 

 

2932/73/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 73. schůze Rady města 

Přerova konané dne 13. července 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 73. schůze Rady města Přerova konané dne 13. července 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského ověřovatelem usnesení a zápisu           

73. schůze Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování o návrh na stažení materiálů 6.3, 7.4.1, 4.5.2:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Ing. arch. 

Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

Hlasování o upraveném programu:  8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Ing. arch. Horký), 1 omluven 

(Mgr. Netopilová) 

 

 

Na jednání Rady města se dostavil Ing. Petr Vrána, bylo přítomno 9 radních. 

 

 

Hlasování o ověřovateli: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

 

2933/73/3/2017 Informace z Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

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

 

1. bere na vědomí návrhy Komise pro cestovní ruch a kulturu 

 

a. aby při zpracování rozpočtu byla vyčleněna částka 2 030 000,- Kč na dotační program v 

oblasti kultury na rok 2018, a to i v případě, že spoluúčast statutárního města Přerova na 

pořádání tradičních jazzových festivalů bude řešena jinak, než prostřednictvím dotace 

Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu z uvedeného programu 

 

b. aby byla vytvořena rezerva pro individuální dotace v oblasti kultury ve výši 200 000,- Kč 

 

2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romaně Pospíšilové, vedoucí Kanceláře 

primátora Daniele Novotné, vedoucí odboru ekonomiky Evě Řezáčové a náměstku Petru 

Měřínskému zabývat se při zpracování rozpočtu na rok 2018 tímto doporučením. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2934/73/3/2017 Návrh na personální změnu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 14. 7. 2017 z funkce organizační pracovnice Komise pro občanské 

záležitosti paní Ivanu Veselou, 

 

2. jmenuje s účinností od 14. 7. 2017 do funkce organizační pracovnice Komise pro občanské 

záležitosti Mgr. Lenku Tomečkovou. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2935/73/4/2017 Rozpočtové opatření č. 12 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

 
 

Z důvodu nepřítomnosti Ing. arch. Jana Horkého, navrhovatele materiálů  5.1 „Plán udržitelné 

mobility města Přerova“ a 5.2 „Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu“, byly tyto materiály 

přesunuty k projednání do příchodu navrhovatele. 

 

 

2938/73/5/2017 Územní studie veřejných prostranství  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o postupu při pořizování územní studie 

veřejných prostranství. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2939/73/5/2017 Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická 

Rada města Přerova po projednání: 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

1. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 16/2016 – Zásady postupů a pravidel zadávání 

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

dílo ke zpracování všech stupňů dokumentace "Propojení cyklostezek Velká Dlážka – 

Hranická" s firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 

Olomouc, IČ 64610357 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic uzavřít smlouvu o dílo s firmou MORAVIA 

CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357 ke zpracování 

všech stupňů dokumentace "Propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická" v celkové ceně 

545 263,51 Kč vč. DPH za podmínky finančního krytí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

 

2940/73/6/2017 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 

a 2019“ -  schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 

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

zakázek  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení centrálního zadavatele - statutární město Přerov, jinou osobou 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění 

(dále jen „zákon“), při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením 

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 

a 2019“, 

 

2. schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako příkazcem a 

společností QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 26262525, jako 

příkazníkem na smluvní zastoupení centrálního zadavatele při výkonu práv a povinností 

souvisejících se zadávacím řízením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zajištění dodávek 

elektrické energie na období 2018 a 2019“. Cena za plnění bude činit 56 900,00 Kč bez DPH, 

tj. 68 849,00 Kč s DPH, dle přílohy č. 2, 

 

3. zmocňuje společnost QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 26262525   

k zastupování centrálního zadavatele - Statutární město Přerov, dle § 43 zákona, při výkonu 

práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 

„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“, s výjimkou výběru dodavatele, 

vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách, 

 

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

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

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

s uzavřením smlouvy mezi centrálním zadavatelem a vybraným dodavatelem, společností 

QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 40, 623 00 Brno, k jeho uzavření a jeho podpisu, 

 

5. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic k právnímu jednání 

dle bodu 3 návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2941/73/6/2017 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 

jím zřízených příspěvkových organizací“ - schválení smluvního 

zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení centrálního zadavatele - statutární město Přerov, jinou osobou 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění 

(dále jen „zákon“), při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením 

nadlimitní veřejné zakázky na služby „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací“, 

 

2. schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako příkazcem a 

společností QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 26262525, jako 

příkazníkem na smluvní zastoupení centrálního zadavatele při výkonu práv a povinností 

souvisejících se zadávacím řízením nadlimitní veřejné zakázky na služby „Centrální pojištění 

statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“. Cena za plnění bude 

činit 62 200,- Kč bez DPH, tj. 75 262,- Kč s DPH, dle přílohy č. 2, 

 

3. zmocňuje společnost QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 26262525 k 

zastupování centrálního zadavatele - Statutární město Přerov, dle § 43 zákona, při výkonu práv 

a povinností souvisejících se zadávacím řízením nadlimitní veřejné zakázky na služby 

„Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, s 

výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení 

a rozhodnutí o námitkách, 

 

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

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

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

uzavřením smlouvy mezi centrálním zadavatelem a vybraným dodavatelem, společností QCM, 

s.r.o., se sídlem Bellova 40, 623 00 Brno, k jeho uzavření a jeho podpisu, 

 

5. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic k právnímu jednání 

dle bodu 3 návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

6.3/73/6/2017 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací“ -  schválení  zadávacích podmínek, 

schválení zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky P17V00000029 na služby s názvem 

„Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, v 

obsahu dle přílohy. 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 § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci 

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

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky P17V00000029 na služby s názvem 

„Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ 

postupem podle § 56 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

uveřejnění způsobem podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů, 
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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. 

 

Materiál byl navrhovatelem Ing. Měřínským stažen z jednání. 

 

2942/73/6/2017 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 

2027“ vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru 

dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

a dalších zadávacích podmínek nadlimitní veřejné zakázky P17V00000011 na služby s 

názvem „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 2027“, 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. 2 zákona, účastníka zadávacího řízení 

KRODOS BUS a.s., se sídlem Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž, IČO: 26950529, z 

důvodu nesplnění zadávacích podmínek, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele ARRIVA MORAVA a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25827405, kterého v souladu s ustanovením § 122 

odst. 2 zákona vybrala jakožto jediného účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy, 

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 

linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a 

o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)“ mezi statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem, a vybraným dodavatelem ARRIVA MORAVA a.s., se 

sídlem Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25827405, jako 

dopravcem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky 

vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 49,41 Kč za kilometr. 

 

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

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 65. Rady města Přerova konané 

dne 16. března 2017 (č. usn. 2518/65/6/2017), pověřen náměstek primátora Pavel Košutek. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 
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2943/73/6/2017 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“ – zrušení 

výběrového řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení 

opakovaného výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí , že v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

P17V00000018 na stavební práce s názvem „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“ 

zahájeného na základě usnesení 70. Rady města Přerova, konané dne 25. května 2017, č. usn. 

2775/70/6/2017, nebyly ve lhůtě pro podání nabídek doručeny žádné nabídky, 

 

2. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu P17V00000018 na stavební práce s 

názvem „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“, 

 

3. schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“, v souladu s ust. § 31 zákona 

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

 

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

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

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

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

4. Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 00 Olomouc 28597460 

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

Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno 

48035599 

 

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

hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Ing. Kateřina Tuzarová projektant Adéla Ježková projektant 

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

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 
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8. 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. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí, že v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

P17V00000018 na stavební práce s názvem „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“ 

zahájeného na základě usnesení 70. Rady města Přerova, konané dne 25. května 2017, č. usn. 

2775/70/6/2017, nebyly ve lhůtě pro podání nabídek doručeny žádné nabídky, 

 

2. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu P17V00000018 na stavební práce s 

názvem „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“, 

 

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

společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 

60838744, jako zhotovitelem, v souladu s předloženou cenovou nabídkou, kdy předmětem díla 

je revitalizace veřejného prostoru parku Fr. Rasche v Přerově, sestávající z opravy stávajících 

zpevněných ploch a chodníků, včetně výměny stávajícího mobiliáře a rekonstrukce stávajícího 

kontejnerového stání na tříděný odpad s jeho rozšířením a novým oplocením. V rámci 

revitalizace budou dosazeny alejové stromy a v trávníku v blízkosti pomníku, prostor bude 

oživen záhony z okrasných travin. 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, k jeho uzavření a jeho 

podpisu. 

 

 

Navrhovatel Ing. Měřínský podal návrh na změnu usnesení – viz výše. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2944/73/6/2017 Veřejná zakázka „Demolice bytových domů na ulici Škodova v 

Přerově“ -  vyloučení účastníků 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 P17V00000006 

na stavební práce s názvem „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“, 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. 2, písm. b) zákona, účastníka č. 9 zadávacího 

řízení SDM - Stavby demolice Morava s.r.o., Praha 2, Bělehradská 568/92, PSČ 12000, IČ: 

28647416, z důvodu toho, že účastníkem č. 9 nebyly objasněny nebo doplněny údaje, doklady, 

vzorky nebo modely na základě žádosti podle § 46 zákona, 
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3. vylučuje , v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. b) zákona, účastníka č. 2 zadávacího 

řízení DAV, a.s., Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 00575381, z důvodu toho, 

že účastníkem č. 2 nebyly objasněny nebo doplněny údaje, doklady, vzorky nebo modely na 

základě žádosti podle § 46 zákona, 

 

4. rozhodla o výběru dodavatele MORKUS Morava s.r.o., č. p. 163, 751 25 Lazníky, IČ: 

27848485, 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, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem MORKUS Morava s.r.o., č. p. 163, 751 25 Lazníky, 

IČ: 27848485, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace 

veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 2 771 000,00 Kč bez DPH, tj. 3 352 910,00 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 65. Rady města Přerova konané 

dne 16. března 2017 (č. usn. 2512/65/6/2017), pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2945/73/6/2017 Veřejná zakázka „Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v 

Přerově VIII-Henčlov“ – 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 „Oprava komunikací v ul. 

Nová a Martinská v Přerově VIII-Henčlov“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 

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

 

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

komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII-Henčlov“, je účastník výběrového řízení 

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

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky, 

 

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

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

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava komunikací v ul. Nová a 

Martinská v Přerově VIII-Henčlov“. 

                

Cena za plnění bude činit 1.317.514,54 Kč bez DPH, tj. 1.594.192,64 Kč s DPH.  

 

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

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

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 2777/70/6/2017, ze dne 25. května 2017. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 
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Na jednání Rady města se dostavil Ing. arch. Jan Horký, bylo přítomno 10 radních. 

 

 

2946/73/6/2017 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – zadání vypracování 

projektových dokumentací kanalizačních přípojek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy na vypracování dokumentací kanalizačních přípojek 

pro napojení nemovitostí v místní části Přerova VII Čekyně a v místní části Přerova XII 

Penčice dle varianty 1 nabídky společnosti PROJEKTY VODAM s.r.o., se sídlem Galašova 

158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace se společností 

PROJEKTY VODAM s.r.o., se sídlem Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, k jeho uzavření a jeho 

podpisu. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy na vypracování dokumentací kanalizačních přípojek 

pro napojení nemovitostí v místní části Přerova VII Čekyně a v místní části Přerova XII 

Penčice, 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci kanalizačních 

přípojek pro napojení nemovitostí v místní části Přerova VII Čekyně a v místní části Přerova 

XII v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně vydání příslušného 

rozhodnutí, a to formou zadávacího nebo výběrového řízení na služby. 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

2947/73/6/2017 Propojení nové Požární stanice Přerov s metropolitní síti města 

Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy na akci "Optické propojení metropolitní sítě města 

Přerova s novostavbou Požární stanice v Přerově" 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce pro "Optické 

propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou Požární stanice v Přerově", tj. 

vypracování dokumentace pro umístění stavby a projektové dokumentace pro provádění 

stavby a všech souvisejících dokumentací za podmínky zajištění finančního krytí nákladů ve 

výši 200.000,00 Kč na vypracování dokumentací 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 
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2948/73/6/2017 Právní stanovisko ve věci „Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě města Přerova“  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení vyplývajících z právního stanoviska ze dne 16.6.2017, č. 

10/01255 zpracovaného advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o., se sídlem Sokolská 

60, 120 00 Praha 2, IČ 24196509, na základě uzavřené smlouvy o právní službě ze dne 

5.10.2016, č. SML/3475/2016, ve věci projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě města Přerova“, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  2451 611  Splátky půjčených prostředků 

 od příspěvkových organizací 

625,5 + 150,0 775,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6171 023  Činnost místní správy (správa dotací) 17,5 + 150,0 167,5 

 

 

V diskusi p. Pospíšilík podal návrh hlasovat samostatně po jednotlivých bodech. 

 

 

Hlasování o návrhu p. Pospíšilíka: 5 pro (p. Pospíšilík, p. Neuls, Ing. arch. Horký, Bc. Navrátil, Ing. 

Vrána), 5 se zdrželo (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek, Ing. Holan, Ing. Kohout),  1 omluven 

(Mgr. Netopilová) 

 

Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi (p. Pospíšilík, p. Neuls), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 13:50 – 14:05 hodin 

 

 

 

2936/73/5/2017 Plán udržitelné mobility města Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, radní. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Plán udržitelné mobility města 

Přerova, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán Plánu udržitelné mobility, 
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3. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit koncept 

parkovací politiky navržené v Plánu udržitelné mobility, 

 

4. ukládá Odboru ekonomiky zahrnout do návrhu rozpočtu r. 2018 finanční prostředky ve výši 

20,9 mil. Kč a odborům ROZ, MAJ a PRI zahrnout akce včetně finančních prostředků dle 

Akčního plánu do podkladů pro rozpočtový výhled, a to pod podmínkou schválení Akčního 

plánu Zastupitelstvem města Přerova. 

 

 

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se převážně konceptu parkovací politiky (viz bod 

3). Na základě této diskuse navrhl Ing. Kohout hlasovat samostatně po jednotlivých bodech. 

 

Hlasování o návrhu Ing. Kohouta: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

Hlasování o bodu 1: 7 pro, 3 se zdrželi (Ing. Kohout, p. Pospíšilík, p. Neuls), 1 omluven (Mgr. 

Netopilová) 

 

Hlasování o bodu 2: 9 pro, 1 se zdržel (p. Pospíšilík), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

Hlasování o bodu 3: 3 pro (Ing. Měřínský, Ing. arch. Horký, p. Košutek), 2 proti (Ing. Kohout, p. 

Pospíšilík), 5 se zdrželo (Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, Ing. Vrána, p. Neuls, Ing. Holan), 1 omluven 

(Mgr. Netopilová) 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský podal návrh na doplnění bodu 4, a to, aby finanční prostředky byly zahrnuty 

do návrhu rozpočtu r. 2018. 

 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

Hlasování o bodu 4: 8 pro, 2 se zdrželi (p. Neuls, p. Pospíšilík), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2937/73/5/2017 Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. mění bod 1 usnesení č.2888/72/5/2017 z 27. schůze konané 22.6.2017 tak, že původní 

usnesení ve znění: 

 

"Rada města Přerova po projednání vyhlašuje urbanistickou soutěž o návrh na "Městotvorné řešení 

území kolem tzv."průpichu" v Přerově " za podmínky schválení rozpočtového opatření." 

se nahrazuje usnesením v tomto znění: 

"Rada města Přerova po projednání vyhlašuje urbanistickou soutěž na "Městotvorné řešení území 

kolem tzv."průpichu" v Přerově " 

 

2. schvaluje soutěžní podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na urbanistickou soutěž 

„Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Pavel Košutek, náměstek primátora. 

 

2949/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 

součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 

Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

města Přerova – úplatném převodu pozemku p.č. 3991 zast. pl.  a nádvoří o výměře 211 m2, 

jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I-Město, vše v 

k.ú. Přerov  (Svépomoc I/46) z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 3991 zast. pl.  a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je 

stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov  

(Svépomoc I/46) z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2950/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 12 v k.ú. 

Penčičky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 12 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k.ú. Penčičky. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2951/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru v budově občanské 

vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) a části 

pozemku p.č. 1981/38 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1.  schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru v budově občanské vybavenosti  

č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. 

Přerov (Jasínkova 4) o celkové výměře 87,86 m2. 

 

2.  neschvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem části pozemku p.č. 1981/38 o výměře 

cca 417 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3. souhlasí s přenecháním prostor v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí  pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) o 

celkové výměře 87,86 m2 do podnájmu pro pobočný spolek DUHA Klub Rodinka, se sídlem 

Přerov I-Město, Tř. 17. listopadu 277/16, IČ 71174826, když nájemcem prostoru je obecně 

prospěšná společnost AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 

2617/12, IČ 02590425. 

 

Účelem podnájmu bude využití prostoru k provozování dětské skupiny, volnočasových a výchovně-

vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi, k poskytování sociálně-právní ochrany dětí a mládeže na 

základě pověření Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 

Souhlas bude vydán za podmínky, že bude uzavřena nájemní smlouva na prostor uvedený v bodu 1 

návrhu na usnesení mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a obecně prospěšnou 

společností AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I–Město, Želatovská 2617/12, IČ 

02590425, jako nájemcem. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2952/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

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

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

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

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

statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 2725/69/7/2017, které přijala na své 69. schůzi konané 

dne 11.5.2017. 

 

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

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1474 (orná půda) o výměře 564 m2, p.č. 1475 (orná 

půda) o výměře 910 m2, p.č. 1532 (trvalý travní porost) o výměře 1306 m2, p.č. 1535 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 408 m2, p.č. 1536 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 67 m2, p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře 5524 m2 a p.č. 1538/10 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 676 m2, vše  v k.ú. Žeravice a pozemku p.č. 

1222/18 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 188 m2 v k.ú. Čekyně. 
 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Kohout), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 
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2953/73/7/2017 Záměry statutárního města Přerova – výpůjčka a směna nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Přerov 

v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. 

etapa“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 712/20 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 73 m2, p.č. 807/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 766 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, části 

pozemku p.č. 807/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 41 m2, p.č. 807/4 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 56 m2, části pozemku p.č. 808/1 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 16 m2, p.č. 892/6 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 305 m2, 

p.č. 892/12 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 94 m2, části pozemku p.č. 

1019/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1158 m2, části pozemku p.č. 1019/14 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1286 m2, p.č. 1019/15 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 70 m2, p.č. 1019/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

251 m2, části pozemku p.č. 1019/26 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 483 m2, 

části pozemku p.č. 1019/27 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 661 m2, p.č. 

1019/28 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 109 m2, části pozemku p.č. 1037/1 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 1037/3 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 62 m2, p.č. 1038/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 30 m2, části pozemku p.č. 1038/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 79 

m2, p.č. 1038/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 

1042/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1490 m2, p.č. 1042/3 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 4957/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 1321 m2, části pozemku p.č. 4957/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

266 m2, části pozemku p.č. 4963 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 24 m2, části 

pozemku p.č. 4964/4 (ostatní plocha – silnice) o výměře 183 m2, části pozemku p.č. 4969/1 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 166 m2, části pozemku p.č. 4977 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 74 m2, části pozemku p.č. 5035/1 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 279 m2, části pozemku p.č. 5036/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 223 m2, části pozemku p.č. 5036/3 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 229 m2, p.č. 7289/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

593 m2, p.č. 7289/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 164 m2, p.č. 7289/5 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 17 m2, p.č. 7289/6 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 92 m2, p.č. 7289/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 4 

m2, p.č. 7289/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 86 m2, p.č. 7289/9 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 3398 m2, p.č. 7289/10 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 7289/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 37 

m2, p.č. 7289/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 41 m2, p.č. 7289/13 (ostatní 

plocha – silnice) o výměře 56 m2, p.č. 7289/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

271 m2, p.č. 7289/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 13 m2, p.č. 7289/33 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 354 m2, p.č. 7289/34 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 87 m2, p.č. 7289/35 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 2 m2, p.č. 7289/36 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 25 m2, p.č. 7289/48 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 79 m2, p.č. 7289/50 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 7289/51 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

130 m2, p.č. 7289/52 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 118 m2, p.č. 7289/58 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2, p.č. 7289/59 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 22 m2, p.č. 7289/60 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
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148 m2 a p.č. 7289/61 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 91 m2, vše v k.ú. 

Přerov. 

 

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

směnu pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova - p.č. 807/4 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 56 m2, p.č. 892/12 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 

94 m2, p.č. 1019/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 70 m2, p.č. 1019/16 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 251 m2, p.č. 7289/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 593 m2, p.č. 7289/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 17 m2, p.č. 

7289/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 92 m2, p.č. 7289/7 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 4 m2, p.č. 7289/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 86 m2, p.č. 7289/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3398 m2, p.č. 

7289/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 7289/11 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 37 m2, p.č. 7289/13 (ostatní plocha – silnice) o výměře 56 m2, 

p.č. 7289/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 271 m2, p.č. 7289/33 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 354 m2, p.č. 7289/48 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 79 m2, p.č. 7289/50 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 57 

m2, p.č. 7289/51 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 130 m2, p.č. 7289/52 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 118 m2, p.č. 7289/58 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 25 m2, p.č. 7289/59 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 22 

m2, p.č. 7289/60 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 148 m2 a p.č. 7289/61 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 91 m2, vše v k.ú. Přerov, za pozemky ve 

vlastnictví a budoucím vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

– pozemky p.č. 814/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 169 m2, p.č. 820/4 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 178 m2, p.č. 821/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 145 

m2, p.č. 880/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2, p.č. 883/3 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 519 m2, p.č. 884/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 8 m2, p.č. 890/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 340 m2, p.č. 891/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 144 m2, p.č. 892/8 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 49 m2, p.č. 

892/10 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 284 m2, p.č. 1048/26 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 238 m2, p.č. 7289/3 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 350 m2, p.č. 7289/18 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

32 m2, p.č. 7289/22 (ostatní plocha – silnice) o výměře 16 m2, p.č. 7289/23 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 7 m2, p.č. 7289/24 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 217 m2, p.č. 7289/26 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 335 m2, p.č. 

7289/27 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 997 m2, p.č. 7289/31 (ostatní plocha 

– manipulační plocha) o výměře 261 m2, p.č. 7289/37 (zahrada) o výměře 92 m2, p.č. 7289/38 

(zahrada) o výměře 382 m2, p.č. 7289/41 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 152 

m2, p.č. 7289/43 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 205 m2, p.č. 7289/46 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 90 m2 a p.č. 7289/49 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nehlasoval (Ing. arch. Horký), 1 nepřítomen (Ing. Kohout), 1 omluven (Mgr. 

Netopilová) 

 

 

2954/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod nemovitých věcí -  

pozemků p.č. 6505/37, p.č. 6505/39 oba v k.ú. Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemků  p.č. 6505/37 orná půda o výměře 3784 m2 a p.č. 6505/39 orná půda  o výměře 6950 

m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

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

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

6505/37 orná půda  o výměře 3784 m2 a p.č. 6505/39 orná půda  o výměře 6950 m2 oba v k.ú. 

Přerov. 

 

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

6505/37 orná půda  o výměře 3784 m2 a p.č. 6505/39 orná půda  o výměře 6950 m2 oba v k.ú. 

Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Kohout), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2955/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 273/5, p.č. 

273/6, p.č. 273/7, p.č. 273/8 a p.č. 273/9 všechny v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemků p.č. 273/5 ostatní plocha o výměře 

339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/7 ostatní plocha o výměře 60 m2, 

p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 ostatní plocha o výměře 359 m2 

všechny v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města Přerova. 

 

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

úplatný převod pozemků p.č. 273/5 ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha 

o výměře 60 m2, p.č. 273/7 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 

106 m2 a p.č. 273/9 ostatní plocha o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 273/5 ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 

ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/7 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní 

plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 ostatní plocha o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Kohout), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2956/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 528/18 v k.ú. 

Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku p.č. 528/18 ostatní plocha o výměře 

284 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 528/18 ostatní plocha o výměře 284 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

 

Na základě diskuse navrhl primátor Mgr. Puchalský hlasovat pouze o bodě 1. 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského – bod 1: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

2957/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  z 

majetku – pozemku p.č. 301/1 k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 

m2 v k.ú. Henčlov. 

 

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

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

 

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

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

výběrového řízení na převod pozemku za podmínek dle důvodové zprávy. Výběrové řízení 

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

Přerovský deník, Přerovské listy a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

 

Ing. arch. Horký podal návrh hlasovat samostatně po jednotlivých bodech. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

Hlasování o bodu 1: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

Hlasování o bodu 2: 8 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Puchalský, Ing. Kohout), 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

Hlasování o bodu 3: 6 pro (Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, p. Košutek, Ing. Vrána, Ing. Kohout, p. 

Neuls), 4 se zdrželi (Ing. Měřínský, Ing. arch. Horký, Ing. Holan, p. Pospíšilík), 1 omluven (Mgr. 

Netopilová) 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 15:00 – 15:10 hodin 
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Na jednání Rady města byli přizvání v rámci projednání materiálu 8.1 „Odměny ředitelům škol a 

školských zařízení“ ředitelka Zařízení školního stravování Bc. Hana Ondrášová a ředitel Základní 

školy Přerov, U tenisu 4 Mgr. Tomáš Jelínek, kteří informovali radní o své činnosti, o připravovaných 

plánech a pracovních záležitostech. 

 

 

2993/73/8/2017 Odměny ředitelům škol a školských zařízení   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a 

mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním 

městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 

stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2017 ze 

státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Netopilová) 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 16:00 – 16:10 hodin 

 

 

Z jednání Rady města se omluvil p. Rudolf Neuls, bylo přítomno 9 radních. 

 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

 

2958/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku  statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5734/20 v 

k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5734/20 ost. plocha o 

výměře cca 30 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. Vrána), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2959/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí –  

pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1 a části p.č. 2155/1 vše v k.ú. Přerov v 
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majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6824/11, 

pozemek p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. 207/1 ostatní plocha o výměře 371 

m2, p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2 a části p.č. 2155/1 ostatní plocha o výměře 

244 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6824/11 ostatní 

plocha o výměře 728 m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 a část pozemku  p.č. 2167/7 

ostatní plocha o výměře 417 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku společnosti PSS Přerovská stavební a.s., se 

sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585, s doplatkem rozdílu cen pozemků. 

 

 

 

VARIANTA  II. 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. 207/1 ostatní plocha o 

výměře 371 m2, p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2 a části p.č. 2155/1 

ostatní plocha o výměře 244 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za 

pozemek p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 a část pozemku  p.č. 2167/7 ostatní 

plocha o výměře 417 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku společnosti PSS Přerovská stavební a.s., 

se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585, s doplatkem rozdílu cen pozemků. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatném převodu části pozemku p.č. 6824/11 ostatní plocha o 

výměře 728 m2 v k.ú. Přerov z majetku společnosti PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem 

Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585 do majetku statutárního města Přerova. 

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 6824/11 ostatní plocha o výměře 728 m2 v k.ú. Přerov z 

majetku společnosti PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 

27769585 do majetku statutárního města Přerova. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6824/11 ostatní plocha o výměře 1857 m2 v k.ú. 

Přerov v majetku společnosti PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 

2681/7, IČ: 27769585. 

 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel: 7 pro, 2 nepřítomni (Bc. Navrátil, Ing. 

Vrána), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2960/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – částí 

pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 a p.č. 433/1 vše v k.ú. Vinary u 

Přerova v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 

449 v k.ú. Vinary u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemků 

p.č. 33/1 ostatní plocha o výměře cca 65 m2, části p.č. 47/11 ostatní plocha o výměře cca 20 m2, části 

p.č. 433/2 ostatní plocha o výměře 20 m2 a částí  p.č. 433/1 ostatní plocha o výměře cca 55 m2 vše v 

k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 449 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře cca 6 m2 v k.ú. Vinary u Přerova ve společném jmění manželů I. a K.K. s 

doplatkem rozdílu cen pozemků.. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2961/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 

3401/1  a p.č. 3412/1, včetně součástí a příslušenství,  oba v k.ú. Přerov, 

obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, 

se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města 

Přerov 

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

pozemků p.č. 3401/1 o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1 o výměře cca 873 m2 včetně všech součástí a 

příslušenství,  oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 

45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov za 

předpokladu finančního krytí. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský podal návrh vypustit z návrhu usnesení „…za předpokladu finančního 

krytí.“ 

 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2962/73/7/2017 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 486  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M.T. a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací ve znění přílohy č.1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2963/73/7/2017 Úplatný převodu nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, 

geometrickým plánem č. 6317-246/2016 onačené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha  o výměře 7m2  

v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
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Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 10.500 ,- Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2,  která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH ke dni  uskutečnění zdanitelného plnění  a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující 

uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradil náklady spojené s 

vyhotovením  geometrického plánu  a znaleckého posudku. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2964/73/7/2017 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

kanalizačního řadu v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1. schvaluje bezúplatný převod stavby kanalizačního řadu na pozemku p.č. 1243 ost. plocha v 

k.ú. Dluhonice ze společného jmění manželů Ing. Bc. P.N. a T.N. do vlastnictví statutárního  

města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

VARIANTA  II. 

1. schvaluje úplatný převod stavby kanalizačního řadu na pozemku p.č. 1243 ost. plocha v k.ú. 

Dluhonice ze společného jmění manželů  Ing. Bc. P.N. a T.N. do vlastnictví statutárního města 

Přerova za kupní cenu ve výši 30 000,- Kč (dle nabídky žadatele) ve znění dle přílohy č. 2 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. 

Neuls) 

 

 

2965/73/7/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 1000/24  v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci - pozemku p.č. 1004/24 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 32 m2 v 

k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 

12.800,- Kč (tj. 400,- Kč/m2) s tím, že na prodej pozemku p.č. 1004/24 v k.ú. Újezdec u Přerova bude 

nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi Mgr. Monikou Cihelkovou, se sídlem 

Vodičkova 707/37, Praha 1, insolvenční správkyní dlužníka ***jako budoucím prodávajícím a 

statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kterou budoucí 

prodávající zašle budoucímu kupujícímu nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy Krajský soud v Praze 
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udělí budoucímu prodávajícímu souhlas s prodejem předmětu převodu mimo dražbu budoucímu 

kupujícímu, přičemž kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů poté, co budoucí kupující 

složí na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy kupní cenu na účet pro 

poukazování plateb v insolvenčním řízení. Závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne, pokud budoucí 

prodávající nevyzve budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy do 6 měsíců ode dne účinnosti 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku č. 

2232/25/17, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav Dočkalík, ve výši 2.907,- Kč a náklady spojené s 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy 

ponese v plné míře budoucí kupující.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

7.4.1/73/7/2017 Směna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v majetku 

statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve vlastnictví SBD 

Přerov vše v k.ú. Přerov  

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

nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - části  pozemku p.č. 105 ostatní plocha, jiná 

plocha a části pozemku p.č. 106 ostatní plocha, jiná plocha, označených geometrickým plánem č. 

6537-20/2017 vyhotoveným firmou GEOKAM Přerov s.r.o. jako nově vzniklý pozemek p.č. 105 ostatní 

plocha jiná plocha o výměře  269 m2 v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ostatní plocha 

manipulační plocha, označenou geometrickým plánem č. 6537-20/2017 jako nově vzniklý pozemek p.č. 

108/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 163 m2 k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového 

družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236, s doplatkem cen ve výši 

276 350,-Kč,  ve znění dle přílohy. 

 

 

Materiál byl navrhovatelem p. Košutkem stažen z jednání. 

 

 

2966/73/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

prostoru krytu CO na pozemcích p.č. 2883/1, p.č. 2883/25, p.č. 2883/28 

v k.ú. Přerov (bývalý podchod Tř. 17. listopadu) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 5.1.2012 na prostor krytu CO na pozemcích 

p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace, p.č. 2883/25 ost. pl., silnice a p.č. 2883/28 ost. pl., ost. 

komunikace vše v k.ú. Přerov, (bývalý podchod Tř. 17. listopadu) o celkové výměře 311,15 

m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a M***K***, jako 

nájemcem. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného oznámení 

pronajímatele o odstoupení smlouvy nájemci.  

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.  

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

7.5.2/73/7/2017 Nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov 

– prostorů v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 11.5.2016 na 

prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  garáž D/5 o výměře 87,20 m2 

situovaná ve dvorním traktu, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem 

a Radovanem Bednářem, bytem Přerov I - Město, Jižní čtvrť I 2456/1, jako nájemcem. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení 

písemné výpovědi. 

 

2.  schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 30.3.2015 na 

prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č. 60 o výměře 45,7 m2 

situovaná v 1. patře, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

církevní právnickou osobou Sbor Církve bratrské v Hranicích, se sídlem Milenov 26, IČ 

73635553, jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce 

následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

3. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 6.4.2011 na 

prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č. 28 o 

výměře 14,30 m2 situovaná v přízemí, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a Davidem Dopitou, místem podnikání Přerov II-Předmostí, Pod skalkou 

87/7, IČ 76478572, jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den 

měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

4.  schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 17.6.2008, 

ve znění dodatků č. 1 ze dne 12.8.2009 a č. 2 ze dne 25.3.2010, na prostor sloužící podnikání v 

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

pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnost č. 81 o výměře 10 m2 situovaná v 

1. patře,  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Ing. Janem 

Dostálem, místem podnikání Rokytnice 223, IČ 13434306, jako nájemcem. Výpovědní lhůta 

činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

5.  schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 15.12.2005, 

ve znění dodatků č. 1 ze dne 21.12.2007, č. 2 ze dne 29.2.2008 a č. 3 ze dne 8.7.2009, na 

prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnosti č. 

80B, 79 o celkové výměře 89,4 m2 situované ve 2. patře a místnost č. S13 o výměře 9,6 m2 

situovaná v suterénu,  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

společností Geprois spol. s r.o., se sídlem Přerov I-Město, Trávník 1117/30, IČ 61945315, 

jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po 

obdržení písemné výpovědi. 

 

6.  schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 15.12.2005,  

ve znění dodatků č. 1 ze dne 29.2.2008, č. 2 ze dne 30.4.2008, č. 3 ze dne 15.7.2008, č. 4 ze 
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dne 26.5.2009 a č. 5 ze dne 25.3.2010, na prostor sloužící podnikání v objektu administrativy 

č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 

Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č. 87 o výměře 7,40 m2 situovaná ve dvorním traktu,  

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Ladislavem Janásem, 

místem podnikání Přerov I-Město, Želatovská 548/32, IČ 65916409, jako nájemcem. 

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení 

písemné výpovědi. 

 

7. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 15.12.2005, 

ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 ze dne 29.2.2008, č. 4 ze dne 30.4.2008 a č. 5 ze dne 

22.5.2009, na prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  

místnost č. 74 o výměře 26 m2 situovaná ve 2. patře, uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a společností MITRA Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Trávník 1117/30, IČ 61944238, jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet 

první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

8. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 12.5.2016 na 

prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č. 109 

o výměře 28 m2 situovaná ve 2. patře,  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a Ing. Jaroslavem Schönem, místem podnikání Přerov I-Město, Vsadsko 

1911/24, IČ 11557893, jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den 

měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

9. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 23.6.2014 na 

prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č. S03 

o výměře 15,7 m2 situovaná v suterénu,  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a Petrem Sehnulou, místem podnikání Citov 166, IČ 75948818, jako 

nájemcem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po 

obdržení písemné výpovědi. 

 

10. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 15.12.2005, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.2.2008, na část pozemku p.č. 2294/6 ost. pl. -  betonová plocha 

o výměře 106 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Ing. 

Martinou Tovaryšovou, místem podnikání Přerov I-Město, Sokolská 2777/1, IČ 66706637, 

jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po 

obdržení písemné výpovědi. 

 

11.  schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 20.12.2005, 

ve znění dodatků č. 1 ze dne 28.2.2007, č. 2 ze dne 29.2.2008, č. 3 ze dne 16.4.2008, č. 4 ze 

dne 31.8.2009, č. 5 ze dne 26.2.2010, č. 6 ze dne 30.4.2010, č. 7 ze dne 17.5.2013, č. 8 ze dne 

31.10.2014 a č. 9 ze dne 25.1.2016, na prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 

1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 

Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č. 40 o výměře 32 m2 situovaná v přízemí,  uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Písek, štěrk a kámen s.r.o., se 

sídlem Citov 86, IČ 26871980, jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet 

první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

12. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 20.12.2005, 

ve znění dodatků č. 1 ze dne 6.11.2006, č. 2 ze dne 29.2.2008 a č. 3 ze dne 1.6.2009, na 

prostor sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č. 37 o 

výměře 20 m2  situovaná v přízemí, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
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pronajímatelem a společností STAPRO s.r.o., se sídlem Pardubice- Staré Město, Pernštýnské 

nám. 51, IČ 13583531, jako nájemcem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den 

měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

13. schvaluje podání výpovědi z nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 31.7.2012 na 

prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  dvougaráž o výměře 77 m2 

situovaná ve dvorním traktu, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem 

a Mgr. Petrem Strachoněm, bytem Přerov I-Město, Trávník 1309/19, jako nájemcem. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení 

písemné výpovědi. 

 

14. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 14.8.2013 

na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č.35 o výměře 12,3 m2 

situovaná v přízemí, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a Robertem 

Kaprálem, bytem Přerov I-Město, Tř. 17.listopadu 292/26, jako vypůjčitelem. Výpovědní lhůta 

činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

15. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 1.7.2014 

na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnost č. 92 o výměře 21,3 m2 

situovaná ve dvorním traktu, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a 

příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-

Město, nám. T.G.M. 8, IČ 45180512, jako vypůjčitelem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a 

počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

16. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 2.2.2009, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.9.2009, na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) -  3 garáže o celkové výměře 86 m2 situované ve dvorním traktu, uzavřené 

mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a 

informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.M. 8, IČ 45180512, 

jako vypůjčitelem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce 

následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

17. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 12.5.2008, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2009,  na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) - místnosti č. 44 a č. 49A  o celkové výměře 98,6 m2 situované v přízemí, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací 

Městská knihovna v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 36, IČ 70887616, 

jako vypůjčitelem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce 

následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

18. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 

20.12.2011 na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-

Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  místnosti č. 58 a 

č. 59 o celkové výměře 95,5 m2 situované v 1. patře mezi statutárním městem Přerovem, jako 

půjčitelem a organizační složkou státu ČR-Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, 

se sídlem Olomouc-Hodolany, tř. Kosmonautů 189/10, IČ 72051795, jako vypůjčitelem. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení 

písemné výpovědi. 
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19. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 14.2.2014  

na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnost č. 39 o výměře 20 m2 

situovaná v přízemí, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a spolkem 

Vojenský spolek rehabilitovaných Armády ČR, se sídlem Mšeno, Boleslavská 444, IČ 

49279319, jako vypůjčitelem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce 

následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

20. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 

16.12.2013  na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-

Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnost č. 34 o 

výměře 18 m2 situovaná v přízemí, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 

půjčitelem a Antonínem Pindurem, bytem Přerov I-Město, Velká Dlážka 2797/38, jako 

vypůjčitelem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po 

obdržení písemné výpovědi. 

 

21. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 

16.12.2013  na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-

Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnost č. 47 o 

výměře 17,9 m2 situovaná v přízemí, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 

půjčitelem a spolkem Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací - Pomocných 

technických praporů z.s., se sídlem Brno, Černá Pole, třída Generála Píky 827/2, IČ 

00546011, jako vypůjčitelem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce 

následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

22. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 

16.12.2013  na prostor v objektu  administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-

Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnost č. 8 o 

výměře 56,4 m2 situovaná v 1. patře, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 

půjčitelem a pobočným spolkem Odbočka Svazu letců České republiky číslo 22 - generála 

JANOUŠKA - PŘEROV,  se sídlem Přerov I-Město, Velká Dlážka 336/2, IČ 75150158, jako 

vypůjčitelem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po 

obdržení písemné výpovědi. 

 

23. schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 7.2.2014  

na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnost č. 31 o výměře 41 m2 

situovaná v přízemí, uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a spolkem 

Český svaz bojovníků za svobodu o.s., se sídlem Praha-Nové Město, Legerova 1854/22, IČ 

0442755 a spolkem Československá obec legionářská, se sídlem Praha-Nové Město, Sokolská 

486/33, IČ 45247455, jako vypůjčiteli. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den 

měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

24. schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o dílo č. 682 ze dne 21.3.2008 na pravidelné kontroly 

systému EZS v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který 

je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem a společností EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Šířava 295/17, IČ 19014104, jako zhotovitelem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 

první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

25. schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o dílo ze dne 1.1.2009 o zajištění ostrahy majetku - 

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

pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako objednatelem a společností KEN SECURITY s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Palackého 
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1446/30, IČ 27848752, jako obstaratelem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první 

den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

26. schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o dílo ze dne 20.2.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

1.6.2010, na pravidelný úklid objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako objednatelem a Věrou Pavoni, místem podnikání Přerov VII-

Čekyně, Jabloňová 107/21, IČ 48726982, jako zhotovitelem. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a 

počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi. 

 

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

1. až 26. návrhů na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Materiál byl navrhovatelem p. Košutkem stažen z jednání. 

 

2967/73/7/2017 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 2837/71/7/2017, které přijala na své 71. schůzi konané 

dne 8.6.2017. 

 

2. 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 určitou do 31.12.2019. 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 

Termín: 31.8.2017 

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

2. usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

2968/73/7/2017 Nájem nemovitých věcí  pozemků p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v k.ú. 

Přerov, ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správa Prostějov 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví Lesů ČR s.p., 

Hradec Králové,  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Lesní správa Prostějov, jako 

pronajímatelem  a statutárním městem Přerov jako nájemcem,  na nájem pozemků p.č. 4816/2 

orná půda  o výměře 4118 m2 a pozemku  p.č. 6834/13 ostatní plocha, manipulační plocha o 

výměře 265 m2 v k.ú. Přerov. Nájem se sjednává  na dobu určitou ode dne účinnosti  nájemní 

smlouvy do doby převodu  uvedených nemovitostí.  Roční nájemné činí 122 724,- Kč ( tj. 28,- 

Kč/m2/rok). 

 

Součástí nájemní smlouvy je ustanovení o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 4816/2 orná 

půda  o výměře 4118 m2 a pozemku  p.č. 6834/13 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 265 m2 

v k.ú. Přerov, za období  od 1.3.2017 do doby účinnosti nájemní smlouvy, které náleží za  užívání výše 

uvedených pozemků Lesům ČR s.p., Hradec Králové,  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

Lesní správě Prostějov, ve znění dle přílohy. 

 

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

návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2969/73/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v 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 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pacht pozemků p.č. 998 orná půda  výměře 64 m2 a p.č. 1001 orná půda o výměře 

29 m2 oba v k.ú. Žeravice a uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako 

propachtovatelem a manželi M. a Mgr. M.S., jako pachtýři ve znění dle přílohy č. 1. Pachtovní 

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

roku, k zahrádkářským účelům. Roční pachtovné činí 279,- Kč, t.j. 3,- Kč/m2/rok. 

 

Součástí smlouvy je ujednání o závazku pachtýřů uhradit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 

998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice za období od 24.6.2013 do data uzavření výše citované smlouvy ve 

výši 93,- Kč/rok. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

2. schvaluje pacht pozemků p.č. 1000 zahrada  výměře 63 m2 a p.č. 1002 zahrada o výměře 15 

m2 oba v k.ú. Žeravice a uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako 

propachtovatelem a manželi V.K. a M.K., jako pachtýři ve znění dle přílohy č. 2. Pachtovní 

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

roku, k zahrádkářským účelům. Roční pachtovné činí 234,- Kč, t.j. 3,- Kč/m2/rok. 

 

Součástí smlouvy je ujednání o závazku pachtýřů uhradit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 

1000 a p.č. 1002 oba v k.ú. Žeravice za období od 1.8.2013 do data uzavření výše citované smlouvy ve 

výši 78,- Kč/rok. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 31.8.2017 

3. schvaluje pacht pozemků p.č. 876  zahrada  výměře 63 m2 a p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2 

oba v k.ú. Žeravice a uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako 

propachtovatelem a paní B.K., jako pachtýřem ve znění dle přílohy č. 3. Pachtovní smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku, k 

zahrádkářským účelům. Roční pachtovné činí 258,- Kč, t.j. 3,- Kč/m2/rok. 

 

Součástí smlouvy je ujednání o závazku pachtýře uhradit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 

876 a p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice za období od 30.12.2013 do data uzavření výše citované smlouvy ve 

výši 86,- Kč/rok. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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

1., 2. a 3. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2970/73/7/2017 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k  nájemní smlouvě ze dne  12.4.2010, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 28.6.2011, na prostory v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 194 zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) o celkové 

výměře 161,65 m2 uzavřené mezi společností Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem 

nám. T.G.Masaryka 555/16, IČ 25352571, jako pronajímatelem a  statutárním městem Přerov, 

jako nájemcem,  ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 2 bude s účinností od 1.8.2017 upravovat:  

 

1. předmět nájmu 

    Původní předmět nájmu - prostory o celkové výměře 161,65 m2 (místnosti č. 202 až č. 

    206 a č. 214 až č. 218) bude rozšířen o místnost č. 213 o výměře 16 m2. 

 

2. výši nájemného  

     Původní výše nájemného 364.296,-Kč/rok (bez DPH) se upraví na novou výši nájemného 

     400.728,-Kč/rok (bez DPH). 

 

3. paušální úhrady na energie  

    Nájemce je povinen hradit pronajímateli paušální úhrady za služby spojené s 

    užíváním předmětu nájmu (tj. paušální úhrady za vodné a stočné, ostatní služby a energie spojené s 

    nájmem) ve formě měsíčních paušálních úhrad na základě splátkového kalendáře vystaveného 

    pronajímatelem. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.7.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2971/73/7/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 

prostoru sloužícího podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. 

Přerov (Kratochvílova 20) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

5.6.2014 na prostor sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové 

výměře 26,19 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní 

Miroslavou Mlčákovou, místem podnikání Olomouc, Komenského 884/18, IČ 65919751, jako 

nájemcem, ke dni 31.7.2017, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 

122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34  v k.ú. Přerov 

(Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a Cestovní agenturou KAMZA s.r.o., se sídlem Olomouc, Pekařská 

484/23, IČ 05643899, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 2. Nájem bude uzavřen na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.8.2017. Výše nájemného bude činit 

37.767,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.500,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 1.200,-Kč/m2/rok u 

vedlejší místnosti (dle vnitřního předpisu č. 12/17). Účelem nájmu bude využití prostoru k 

provozování cestovní agentury. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

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

1. a 2 návrhů na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2972/73/7/2017 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 591/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č.2846/71/7/2017 v bodě 2, které nově zní  

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, p.č. 16 sportoviště a rekreační plocha  o výměře 1840 m2 , p.č. 17/1 ostatní 

plocha ostatní komunikace o výměře 180 m2  , vše v k.ú. Kozlovice u Přerova do 31.12.2032. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský navrhl doplnit usnesení, aby prodloužení smlouvy o výpůjčce bylo do 

31.12.2032. 
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Hlasování o doplněném usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2973/73/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova – p.č. 6752/57 

a p.č. 6756, oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 2792/70/7/2017, které přijala na své 70. schůzi konané 

dne 25.5.2017. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích podzemní vedení dešťové 

kanalizace a povinnosti  povinného z věcného břemene – služebnosti strpět a umožnit 

oprávněnému z věcného břemene – služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a 

příjezd na služebné pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění podzemního vedení dešťové kanalizace, to vše k tíži služebných 

pozemků p.č. 6752/57 a p.č. 6756, oba v k.ú. Přerov, a ve prospěch panujících pozemků p.č. 

6752/32 a p.č. 6752/68, oba v k.ú. Přerov, a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem služebných 

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

62301527, se sídlem Šířava 295/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vlastníkem 

panujících pozemků p.č. 6752/32 a p.č. 6752/68, oba v k.ú. Přerov. Práva a povinnosti tvořící 

obsah věcného břemene – služebnosti budou spojena s vlastnictvím služebných pozemků p.č. 

6752/57 a p.č. 6756, oba v k.ú. Přerov, na straně jedné a panujících pozemků p.č. 6752/32 a 

p.č. 6752/68, oba v k.ú. Přerov, na straně druhé a v případě jejich převodu přejdou na 

nabyvatele těchto pozemků. 

 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako budoucím povinným z 

věcného břemene - služebnosti a společností EMOS property s.r.o., IČ 62301527, se sídlem Šířava 

295/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti, ve znění 

dle přílohy č. 1.   

 

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

stanovenou na základě znaleckého posudku, s tím, že pokud bude zřízení věcného břemene - 

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

hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního vedení dešťové kanalizace, a to do 1 

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

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

služebnosti, případně do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene 

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

věcného břemene – služebnosti. Budoucí povinný z věcného břemene - služebnosti je povinen vyzvat 

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 dešťové kanalizace a geometrický plán potvrzený 

příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na 
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pozemcích p.č. 6752/57 a p.č. 6756, oba v k.ú. Přerov, včetně ochranného pásma, anebo v případě, že 

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

splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby 

podzemního vedení dešťové kanalizace, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný z věcného břemene - 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti je oprávněn vyzvat budoucího povinného z 

věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 3 

měsíců ode dne, kdy budoucí povinný z věcného břemene – služebnosti poruší svoji povinnost vyzvat 

oprávněného z věcného břemene k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen – služebnosti. 

Oprávněný z věcného břemene – služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 

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

podání návrhu na vklad věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

3. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu podzemního vedení dešťové kanalizace na 

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

vlastníkem pozemků a společností EMOS property s.r.o., IČ 62301527, se sídlem Šířava 

295/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 

2. a 3. usnesení a podpisu návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí na základě 

právního jednání dle bodu 2. usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2974/73/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5613 v k.ú. 

Přerov, v majetku statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu podzemního kabelového vedení na 

pozemku p.č. 5613 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Přerov v délce cca 10 m, mezi 

statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku  a společnosti ČEZ Distribuce a.s. se 

sídlem Děčín, Děčín IV –Podmokly, Teplická 874/8 jako stavebníkem, ve znění přílohy. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení  NN  a s tím spojené omezení 

povinného spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd po zatížené nemovitosti za účelem výstavby, zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění  kabelového vedení  k tíži pozemku p.č. 

5613 v k.ú. Přerov,  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.,  se sídlem Děčín, Děčín IV –

Podmokly, Teplická 874/8.Věcné břemene - služebnost bude  zřízena  úplatně na dobu 

neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena na 

základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou DPH. 
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Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno 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 společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV –

Podmokly, Teplická 874/8 IČ: 24729035 jako oprávněnou z věcného břemene  služebnosti, ve znění 

přílohy.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do šesti měsíců ode dne, kdy budoucí 

oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický plán 

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

služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

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

nemovitostí. 

 

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

1 a 2. usnesení a podpisu návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí na základě 

právního jednání. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2975/73/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

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

593/1 a p.č. 599/3 vše v k.ú. Újezdec u Přerova  

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 s tím spojeného 

omezení povinného, 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 tohoto vedení k tíži pozemků p.č. 

593/1 a p.č. 599/3 vše v k.ú. Újezdec u Přerova a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se 

sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035. 

  

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

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

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění 

dle přílohy č. 1. 

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

kterým statutární město Přerov uděluje  právo provést  stavbu zemního kabelového vedení investorovi 

a jím pověřeným osobám  na pozemcích  v majetku statutárního města Přerova  p.č. 593/1 a p.č. 599/3 

vše v k.ú. Újezdec u Přerova, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro 
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výše uvedenou stavbu. Právo provést stavbu ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník se nezřizuje. 

 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do šesti měsíců ode dne, kdy 

budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

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

nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

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: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2976/73/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2580/9  v k.ú. 

Přerov 

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 s tím spojeného 

omezení povinného, 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 tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 

2580/9 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 

405 02, IČ: 24729035. 

  

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

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

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do šesti měsíců ode dne, kdy 

budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 
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za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

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

nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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

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

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

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 

2580/9 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 

405 02, IČ: 24729035. 

  

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

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

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění 

dle přílohy č. 3. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do šesti měsíců ode dne, kdy 

budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

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

nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2977/73/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na nemovitém majetku v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2578/1  v k.ú. Přerov 

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 s tím spojeného 
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omezení povinného, 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 tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 

2578/1 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 

405 02, IČ: 24729035. 

  

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

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

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění 

dle přílohy č. 1. 

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

kterým statutární město Přerov uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

právo provést  stavbu zemního kabelového vedení na pozemku  v majetku statutárního města Přerova  

p.č. 2578/1 v k.ú. Přerov, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro 

výše uvedenou stavbu. Právo provést stavbu ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník se nezřizuje. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do šesti měsíců ode dne, kdy 

budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

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

nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

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: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

 

 

2978/73/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na nemovitém majetku v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 5733/2  v k.ú. Přerov 

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 s tím spojeného 
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omezení povinného, 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 tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 

5733/2 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 

405 02, IČ: 24729035. 

  

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

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

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění 

dle přílohy č. 1. 

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

kterým statutární město Přerov uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

právo provést  stavbu zemního kabelového vedení na pozemku  v majetku statutárního města Přerova  

p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro 

výše uvedenou stavbu. Právo provést stavbu ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník se nezřizuje. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do šesti měsíců ode dne, kdy 

budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

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

nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

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: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

2979/73/7/2017 Bezúplatný převod movité věci – osobního automobilu Kombi Subaru 

Forester do vlastnictví statutárního města Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje bezúplatný převod movité věci – osobního automobilu Kombi Subaru Forester, typ 

SF5LJ z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc-Povel, Schweitzerova 524/91, IČ 70885940 do vlastnictví statutárního města Přerov, 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2980/73/7/2017 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 16 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 16 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, č. 14 

ze dne 30.8.2016 a dodatku č. 15, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného 

k hospodaření vkládá nemovitá věc ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemek p.č. 237/2 ost. 

pl., kulturní a osvětová plocha o výměře 177 m2 a část stavby Památníku Jednoty bratrské, která stojí 

na pozemku p.č. 237/2,  inv. č. 039-00000264 v účetní hodnotě 1.036.991,70 Kč, ve znění dle přílohy. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2981/73/7/2017 Bezesmluvní užívání  části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku  p.č. 

2152/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 11,4 m2 v k.ú. Přerov za období  od 1.1.2012 do 

31.5.2017, které náleží za stání kontejnerů na odpad na pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov,  ČR - 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 3806,- Kč za podmínky zajištění 

finančního krytí. 

 

Primátor Mgr. Puchalský podal návrh vypustit z návrhu usnesení „…za podmínky zajištění  finančního 

krytí.“ 

 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

2982/73/7/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 627/28 v k.ú. 

Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov jako osoby oprávněné  z předkupního práva prominutí povinností, které jsou 

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

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 627/28 orná půda o výměře 21 m2 k.ú. Předmostí 

manželům * a ***, jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 
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2983/73/7/2017 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

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

pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 519.500,00 Kč za paní ***, Přerov, fakticky bytem 

***, bývalou nájemkyní bytové jednotky č. 15 v objektu k bydlení č. p. 495, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku p. č. 4394/46 v k.ú. Přerov (Kopaniny10) vzniklého z důvodu prodlení s 

úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt č. 15, v 

domě č. p. 495, na ulici Kopaniny 10. 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v 

celkové výši 519.500,00 Kč za paní ***, Přerov, fakticky bytem ***, bývalou nájemkyní bytové 

jednotky č. 15 v objektu k bydlení č. p. 495, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. 

4394/46 v k.ú. Přerov (Kopaniny10) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na 

plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt  č. 15, v domě č. p. 495, na ulici 

Kopaniny 10, 

 

VARIANTA  III. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v 

celkové výši 415.600,00 Kč, tj. 4/5 z částky 519.500,00 Kč  za paní ***, Přerov, fakticky  bytem ***, 

bývalou nájemkyní bytové jednotky č.  15 v objektu k bydlení č. p. 495, příslušném k části obce Přerov 

I - Město, na pozemku p. č. 4394/46 v k.ú. Přerov (Kopaniny10) vzniklého z důvodu prodlení s 

úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt č. 15, v 

domě č. p. 495, na ulici Kopaniny 10. 

 

 

Navrhovatel Ing. Měřínský doporučil variantu I., Ing. arch. Horký dal protinávrh na variantu III. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého – varianta III: 2 pro (Ing. arch. Horký, p. Košutek), 2 

proti (Ing. Měřínský, p. Pospíšilík), 5 se zdrželo (Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. 

Holan, Ing. Kohout), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel: 8 pro, 1 proti (Ing. arch. Horký), 2 omluveni 

(Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2984/73/7/2017 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě Kopaniny 12 

 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (2+1), o ploše 

58,28 m2, v domě č. p. 496, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/47,v k. 

ú. Přerov, Kopaniny, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, za nájemné ve 

výši 60,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 07. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

 

VARIANTA  II. 

1 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (2+1), o ploše 58,28 m2, v domě č. p. 496, 

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

Kopaniny, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem *** 

 

2 doporučuje vypsání výběrového řízení na obsazení předmětného bytu v souladu s vnitřním 

předpisem 3/2016 o hospodaření s obecními byty. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel: 8 pro, 1 proti (Mgr. Puchalský), 2 omluveni  

(Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2985/73/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 

102/56 a p.č. 102/46 oba v k.ú. Popovice u Přerova  - „Novostavba 

rodinného domu na parc.č. 102/53 – vjezd a přístupový chodník“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 102/56 o výměře      

343 m2 (ostatní plocha) a p.č. 102/46 o výměře 587 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

oba v k.ú. Popovice u Přerova v mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

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

dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu vjezdu a přístupového chodníku k plánované stavbě RD na p.č. 102/53 v k.ú. 

Popovice u Přerova. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 13.10.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2986/73/7/2017 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 

1062 v k.ú. Čekyně  - „Novostavba rodinného domu se sloup. rizalitem 

a terasou, vč. oplocení, zpevněných ploch, DČOV a napojení na 
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technickou a dopravní infrastrukturu k.ú. Čekyně, parc.č. 553/2, 1062 

– vjezd a přístupový chodník“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 1062 o výměře 4737 m2 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Čekyně v mezi statutárním městem Přerov, se 

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

jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu vjezdu a přístupového chodníku k plánované novostavbě RD na pozemku p.č. 553/2 

v k.ú. Čekyně. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 13.10.2017 

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

bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

2987/73/8/2017 Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 

poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, 

se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské 

školy v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle 

důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2017, a to pouze za splnění následujících podmínek: 

 

b. Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2017 zapsáno k předškolnímu vzdělávání 

alespoň 20 dětí, 

 

c. úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 pro celodenní dítě (mimo poslední 

ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 

maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 

předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 

příslušný školní rok. 
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Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 

dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem 

za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle 

důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Tyto podmínky se vztahují 

pouze na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 

2833/17a. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

2988/73/8/2017 Žádost o poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč a 

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

subjektem FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, na pořízení rozkládacího sportovního povrchu v roce 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 POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 2222  Ost. příjmy z finančního vypořádání 

předchozích let od jiných veř. rozpočtů 

63,0 + 50,5 113,5 

 2451 611 Splátky půjčených prostředků od 

příspěvkových organizací 

775,5* + 19,5 795,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 163 457,5 - 270,0 163 187,5 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost (individuální 

dotace) 

25,0 + 340,0 365,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
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ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 786,3 + 340,0 23 126,3 

 

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení ve věci "Žádosti o poskytnutí dotace - 

FBC Přerov, z.s.". 

 

Hlasování: 4 pro (Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan, p. Pospíšilík), 2 proti (Mgr. Puchalský, Ing. 

Měřínský), 3 se zdrželi (p. Košutek, Ing. arch. Horký, Ing. Kohout), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. 

Neuls) 

 

 

2989/73/8/2017 Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč a 

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

subjektem ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Trávník 1315/28, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí na 

Mistrovství světa 2017 ve Španělsku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, 

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: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

118,5* - 18,0 100,5 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

365,0* + 18,0 383,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč a 

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

ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Trávník 1315/28, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí na Mistrovství světa 2017 ve 

Španělsku. 
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Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení ve věci "Žádosti o poskytnutí dotace - 

ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV". 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel: 5 pro (Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan, 

p. Pospíšilík, Ing. arch. Horký), 3 se zdrželi (Mgr. Puchalský, Ing. Měřínský, p. Košutek), 1 

nepřítomen (Ing. Kohout), 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

2990/73/8/2017 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní 

škole Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 5 k protokolu o 

předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi 

statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, 

IČ: 47858311, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1.  

Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Stavební 

úpravy ZŠ Za mlýnem 1, Přerov“ v pořizovací ceně 17 885 026,15 Kč k hospodaření jmenované 

příspěvkové organizaci, s účinností od 01. 09. 2017. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

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

Navrátila podpisem dodatku k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls) 

 

 

Z jednání Rady města se omluvil p. Radek Pospíšilík, bylo přítomno 8 radních. 

 

 

2991/73/8/2017 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací 

zřízenou statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s  přijetím peněžitého daru účelově určeného do 

vlastnictví Základní škola Přerov, U tenisu 4, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

 

Primátor Mgr. Puchalský navrhl doplnit usnesení o název obdarované příspěvkové organizace, tzn. 

Základní škola Přerov, U tenisu 4. 
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Hlasování o doplněném usnesení: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

 

2992/73/8/2017 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s  přijetím peněžitého daru účelově určeného a 

nepeněžitého daru do vlastnictví Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - 

Předmostí, Hranická 14 a Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,                        

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

Primátor Mgr. Puchalský navrhl doplnit usnesení o názvy obdarovaných příspěvkových organizací, 

tzn. Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 a Základní 

škola Přerov, Za mlýnem 1. 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

2994/73/8/2017 Úprava platu ředitelky mateřské školy   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 8. 2017 přiznání osobního příplatku 

ředitelce Mateřské školy Přerov, Optiky 14 paní Denise Novákové v rozsahu uvedeném v důvodové 

zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.7.2017 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

2995/73/9/2017 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 

provozovaných na území statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 
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2996/73/9/2017 Výkon činnosti ve veřejném zájmu – Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zájem Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s., IČ 67338763, se sídlem Přerov, 

Přerov I - Město, Bohuslava Němce 2811/4 o organizování a provozování výkonu činností 

veřejné služby na území statutárního města Přerova ve veřejném zájmu, 

 

 

VARIANTA  I. 

 

2. schvaluje vydání potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu na období od 1. 8. 2017  

do 31. 7. 2018 s možností jeho prodloužení v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 24.7.2017 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jeho vydání a podpisu. 

 

 

 

VARIANTA  II. 

2. neschvaluje vydání potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. 

Neuls, p. Pospíšilík) 

 

 

2997/73/9/2017 Poskytnutí peněžitého daru - Oblastní charita Kroměříž 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov, jako dárcem, a subjektem Oblastní charita Kroměříž IČ 18189750, 

se sídlem Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí 

tohoto peněžitého daru na provoz sociální služby Sociální rehabilitace Zahrada, v roce 2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.9.2017 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace a dary) 

121,5 - 3,0 118,5 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 65,9 + 3,0 68,9 
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ostatním skupinám obyvatelstva 

 

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

tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

 

2998/73/9/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 48,83 m2, v domě č. p. 1947, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 929,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. 

o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 28. 02. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+3), o ploše 79,80 m2, v domě č. p. 741, 

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

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

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 28. 02. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (3+2), o ploše 110,46 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. 3), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 28. 02. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (1+1), o ploše 28,77 m2, v domě č. p. 2491, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve 

výši 1.436 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 28. 02. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 61,79 m2, v domě č. p. 2514, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/28,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

III, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní ***, trvale bytem ***, za 

nájemné ve výši 2.775 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 28. 02. 2018 s možností 

prodloužení, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 76,87 m2, v domě č. p. 608, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 906,v k. ú. Přerov, Škodova, č. o. 

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

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

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

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (3+2), o ploše 84,68 m2, v domě č. p. 2309, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 793,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. 

o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 
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4.228 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 28. 02. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 39 (1+0), o ploše 

29,33 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k 

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

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 1.048 

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

předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 28. 02. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.9.2017 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 8 v Přerově, Kojetínská 1947/36, 

s ***, bytem ***.  

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Husova 741/9, s ***, 

bytem ***.  

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Husova 741/9, s ***, 

bytem ***.  

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Husova 741/9, s ***, 

bytem ***.  

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Husova 741/9, s ***, 

bytem ***.  

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 1625/17, s 

***, bytem ***.  

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 1625/17, s 

***, bytem ***.  

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 1625/17, s 

***, bytem ***.  

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 32 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s 

***, bytem ***.  

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 37 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s 

***, bytem ***.  

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/4, s 

***, bytem ***.  

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/4, s 

***, bytem ***.  

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/4, s 

***, bytem ***.  

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/4, s 

***, bytem ***.  

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/4, s 

***, bytem ***.  

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť IV/2, s 

***, bytem ***.  

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 
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10. RŮZNÉ 

 

2999/73/10/2017 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 

informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na 

zkvalitnění poskytovaných služeb v MIC 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a 

Kulturními a informačními službami města Přerova, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 150/8, IČ: 

45180512 jako příjemcem, ve výši 30 000,- Kč na zkvalitnění poskytovaných služeb v MIC Přerov. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

 

3000/73/10/2017 Výsledek kontroly v příspěvkové organizaci Kulturní a informační 

služby města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí protokol č. 60/2016 o výsledku kontroly v příspěvkové organizaci Kulturní a 

informační služby města Přerova. 

 

2. ukládá řediteli příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova přijmout 

opatření uvedená v závěru důvodové zprávy. 

Odpovídá: Jaroslav Macíček, Mgr.  

Termín: ihned 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb upravit ustanovení článku IV. smlouvy 

o výpůjčce části zdi objektu nám. T.G.Masaryka 8 uzavřené dne 19.05.2014 mezi statutárním 

městem Přerov (půjčitel) a Kulturními a informačními službami města Přerova (vypůjčitel). 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.8.2017 

V diskusi Ing. arch. Horký podal doplňující návrh na usnesení o bod 4“ RM ukládá primátorovi 

města: 

a) informovat RM o výši skutečného výsledku hospodaření z provozu Restaurace a kavárny 

v Městském domě za období od 1.1.2014. do 30.6.2017, termín: 31.8.2017 

  

b) předložit veškeré zprávy Útvaru interního auditu a Kanceláře primátora od 1.1.2014 do 

současnosti, které zmiňují ztrátové hospodaření z provozu Restaurace a kavárny v Městském domě 

termín: 31.8.2017 

  

c) předložit návrh opatření na zamezení dalšího vzniku ztrát z provozování Restaurace a kavárny 

v Městském domě, termín: 30.9.2017 
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d) informovat radní o výsledcích mimořádné kontroly v Městském domě uskutečněné v červnu 2017 a 

způsobu nápravy dobrého jména Městského domu, termín: 31.8.2017 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. arch. Horkého: 1 pro (Ing. arch. Horký), 3 proti (Mgr. 

Puchalský, Bc. Navrátil, p. Košutek), 4 se zdrželi (Ing. Měřínský, Ing. Vrána, Ing. Holan, Ing. Kohout), 

3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 7 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. 

Neuls, p. Pospíšilík) 

 

 

3001/73/10/2017 Žádost notáře - souhlas s nabytím nemovitých věcí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit s nabytím nemovitého majetku - 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 299/3, ostatní plocha a 

pozemku p. č. 299/4, ostatní plocha, v k. ú. Klobouky u Brna, jako majetku nepatrné hodnoty 

zanechaného zůstavitelem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

VARIANTA  II. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nesouhlasit s 

nabytím nemovitého majetku - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 na nemovitých věcech - 

pozemku p. č. 299/3, ostatní plocha a pozemku p. č. 299/4, ostatní plocha, v k. ú. Klobouky u Brna, 

jako majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelem ***, do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. 

Neuls, p. Pospíšilík) 

 

 

3002/73/10/2017 Přerovský rádce: Přerovský magistrát. Jste spokojeni s jeho prací? 

(vyhodnocení dotazníku) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyhodnocení dotazníku Přerovský magistrát. Jste 

spokojeni s jeho prací? 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

 

3003/73/10/2017 Zahraniční pracovní cesta - Ozimek  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 

Přerova ve složení Petr Měřínský, Petr Mlčoch, Bohumír Střelec, s řidičem, která se uskuteční ve 

dnech 15. - 17. 9. 2017 při příležitosti "Dnů Ozimku, svátku mostu a železa 2017" v Ozimku (Polsko). 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

3004/73/10/2017 Pověření k uzavírání sňatků 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  pověřuje dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 

příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděním 

sňatečných obřadů a uzavíráním manželství člena Zastupitelstva města Přerova pana Marka 

Dostála, 

 

2. stanovuje dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že člen Zastupitelstva města Přerova pan Marek Dostál může užívat 

závěsný odznak se státním znakem České republiky při provádění sňatečných obřadů  a 

uzavírání manželství dle bodu 1. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

3005/73/10/2017 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. 

Přerov (nám. TGM 8) 

Na jednání Rady města byl přizván vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. 

Miloslav Dohnal, který za účasti přítomných členů Rady města otevřel doručenou obálku s nabídkou 

jediného uchazeče výběrového řízení na nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 

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

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

 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. V odst. 8 komisi ad hoc pro otevírání nabídek, 

posouzení a jejich hodnocení složenou z přítomých členů Rady města Přerova. 

 

1. konstatuje, že jediný uchazeč výběrového řízení splnil podmínky výběrového řízení, a je jím 

p. Samir Halimi, 

 

2.  schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budově k bydlení č.p. 

150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov 

(nám. TGM 8) o výměře 238,2 m2  mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

panem Samirem Halimi, místem podnikání Prostějov, Sušilova 1612/2a, IČ 01670000,  jako 

nájemcem, ve znění dle přílohy.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
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měsíce. Výše nájemného bude činit 332.000,-Kč/rok (bez DPH), které bude navýšeno o 

příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití prostoru jako cukrárna. Náklady na 

spotřebované energie budou hrazeny samostatně, 

 

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

2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský podal pozměňující návrh bodu 1 usnesení, a to, že RM  po projednání 

konstatuje,  že jediný uchazeč výběrového řízení splnil podmínky výběrového řízení, a je jím p. Samir 

Halimi, dále byl bod 2 doplněn o příslušné informace týkající se tohoto uchazeče. 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 

3006/73/10/2017 Uzavření koncesní smlouvy o pořadatelství Přerovských vánočních 

trhů 2017 - 2027 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o pořadatelství Přerovských vánočních trhů 2017 - 2027 (dle 

přílohy) mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností RK Invest s.r.o., 

se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 262 19 140, jakožto 

pořadatelem/koncesionářem, 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem/koncesionářem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, p. Pospíšilík) 

 
 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

 informace týkající se přehledu veřejných zakázek od r. 2012,  jejich průběh, počet zadání 

veřejných zakázek administrovaných externě a počet zakázek administrovaných odborem 

řízení projektů a investic (viz tabulky)  

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 73. schůzi Rady města Přerova konanou dne 13. července 2017                  

v 17.45 hodin. 

 
V Přerově dne 13. 7. 2017 

 

 

 

 

      Mgr. Vladimír Puchalský              Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova              náměstek primátora statutárního města Přerova 


