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ZÁPIS 

 

z 80. schůze Rady města Přerova konané dne 2. listopadu 2017 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Měřínský 

3.2 Návrh Komise pro otevřenou radnici - telematika Ing.arch.Horký 

3.3 Návrh Komise pro otevřenou radnici – sportoviště Ing.arch.Horký 

3.4 Návrh na personální změnu primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský 

4.2 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 
Přerov a. s. 

Ing. Měřínský 

4.3 Útulek pro zvířata - přijetí daru Ing. Měřínský 

4.4 Mimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV z.s. na 
akci Zlatý Kanár 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Dostavba domova pro seniory-pavilon G p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva 
města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Komplexní správa internetového informačního 
portálu města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.3 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - 
Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-
Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy“ – schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Měřínský 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a 
chodníku na ul. Dvořákova“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Měřínský 
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6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových 
stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. 
listopadu“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Měřínský 

6.7 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – 
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

Ing. Měřínský 

6.7.1 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  
rozhodnutí o námitkách – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16“  

Ing. Měřínský 

6.9 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27“  

Ing. Měřínský 

6.10 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“  

Ing. Měřínský 

6.11 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“  

Ing. Měřínský 

6.12 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8“  

Ing. Měřínský 

6.13 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 Ing. Měřínský 

6.14 Uzavření Smlouvy č. 182/2017 o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017  

Ing. Měřínský 

6.15 Změna profilu zadavatele, schválení vybraného elektronického 
systému pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí  

Ing. Měřínský 

6.16 Centralizované zadání veřejné zakázky na „Zajištění dodávek 
elektrické energie na období 2018 a 2019“ -  rozhodnutí o výběru 
dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Měřínský 

6.17 Přeložka veřejného osvětlení v Přerově,  ul. Svépomoc, Na Hrázi Ing. Měřínský 

6.18 Zpracování projektové dokumentace s názvem "Most ev.č. Př/Že-
M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice" 

Ing. Měřínský 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr úplatného převodu nemovité věci do majetku statutárního 
města Přerova – spoluvlastnických  podílů  k  pozemkům p.č. 
6505/40, p.č. 6505/41, oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.2 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 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/36 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - úplatný  převod nemovité věci do 
majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 599  v k.ú.  
Přerov 

p. Košutek 

7.1.5 Předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5781/80 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 5088/2, části pozemku p.č. 6577/186 
a pozemku p.č. 6577/271, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 1474, p.č. 1475, 
p.č. 1532, p.č. 1535, p.č. 1536, p.č. 1538/1 a p.č. 1538/10, vše v 
k.ú. Žeravice a p.č. 1222/18 v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního 
města Přerova 

p. Košutek 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 1000 a p.č. 1002 oba  v k.ú. Žeravice 

p. Košutek 
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7.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 
pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  
p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov a pozemků  p.č. St. 913, p.č. St. 914 a 
p.č. St. 915 vše v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

7.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

7.2.7 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.2.8 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2, 
oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

7.2.9 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a 
části p.č. 4790/2 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše 
v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. 
Přerově                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

7.4.1 Bezúplatné převody nemovitých věcí -  areál  Alfreda Skeneho 
Pavlovice u Přerova  za  Střední zdravotní školu v Přerově. 

p. Košutek 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 
statutárního města Přerova  p.č.  101/5 a p.č. 101/6 oba v k.ú. 
Újezdec u  Přerova 

p. Košutek 

7.7.2 Zřízení věcného břemene služebnosti a právo provést stavbu na 
nemovité věci v majetku Lesů ČR,s.p.  pozemku p.č. 260 a p.č. 
1228  v k.ú. Čekyně  

p. Košutek 

7.7.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, uzavřené  mezi statutárním 
městem Přerov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,  na nemovitých 
věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 
528/7, p.č. 571/2 , oba v k.ú. Předmostí    

p. Košutek 

7.7.4 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 
pozemků v k.ú. Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a 
ČOV Čekyně, Penčice“ 

p. Košutek 

7.7.5 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 
prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č. 435/1 v 
k.ú.  Vinary u Přerova 

p. Košutek 

7.7.6 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1042/6 v 
k.ú. Přerov v majetku fyzické osoby 

p. Košutek 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru  v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části 
obce Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 v k.ú. 
Dluhonice (Kulturní dům v Dluhonicích) 

p. Košutek 

7.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Košutek 
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7.12.1 Smlouva s Českou republikou – Probační a mediační službou o 
podmínkách užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v 
souvislosti s jejich užíváním  

p. Košutek 

7.12.2 Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností na věci 
„Místní komunikace Popovice-Vinary“ SO 120 v rámci stavby 
Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník 

p. Košutek 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 540, 2433/1, 
p.č. 5027/15 p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, 
p.č. 5063/10 a p.č. 5063/11 v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti  

p. Košutek 

7.12.4 Podlimitní zakázka - průzkum trhu na dodávku kontejneru pro 
mobilní protipovodňová hrazení 

p. Košutek 

7.12.5 Uzavření dohody o užívání  místních komunikací ve smyslu § 38, 39 
zák. 13/1997 Sb. 

p. Košutek 

7.13.1 Vzdání se práva vymáhání pohledávky z důvodu neprůkaznosti a 
její převod na podrozvahu 

Ing. Měřínský 

7.13.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 

7.13.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům v lokalitách 
pro výběrové řízení 

p. Košutek 

8. Školské záležitosti  

8.1 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – šetření stížnosti   Bc. Navrátil 

8.2 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 
finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace 

Bc. Navrátil 

8.3 Daňové odpisy hmotného majetku předaného příspěvkovým 
organizacím k hospodaření 

Bc. Navrátil 

8.4 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Bc. Navrátil 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Senior linka a Řetízek bezpečí v Přerově Bc. Navrátil 

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

9.3 Zajištění dostupnosti MŠ, ZŠ a SŠ z Dluhonské ulice - materiál na 
stůl 

Bc. Navrátil 

10. Různé  

10.1 Plán odpadového hospodářství p. Košutek 

10.2 Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v 
Přerově 

p. Košutek 

10.3 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
pro rok 2018. 

p. Košutek 

10.4 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova pro rok 2018. 

p. Košutek 

10.5 Záměr nájmu prostor sloužících podnikání v budově občanské 
vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský 
dům) – prostory restaurace včetně salonku, kuchyně, sklady, část 
sklepů včetně šaten pro personál, kavárna včetně příslušenství a 
zázemí, WC přináležející ke kavárně,  kancelář ve 2.poschodí o 
celkové výměře 955,30 m2. 

Ing. Měřínský 

10.6 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb technické (servisní) 
podpory k systému Spisová služba pro Statutární město Přerov 

Ing. Měřínský 

10.7 Darovací smlouva - vítězové soutěže „Předzahrádka roku 2017" Ing. Měřínský 
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10.8 Nařízení města Přerova č. ...../2017, kterým se mění Nařízení č. 
1/2016, kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016 a 
Nařízení č. 2/2017 

primátor  

10.9 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.10 Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení  dne,  od  
kterého  bude  poskytována  odměna neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova.   

primátor 

10.11 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší od 1. 1. 
2018 jako náhrada výdělku ušlého některým členům Zastupitelstva 
města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

primátor 

10.12 Podněty a připomínky z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova. primátor 

10.13 Návrh termínů konání Rady města Přerova v roce 2018 primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Mgr. Vladimír Puchalský   

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

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

Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, Ing. Petr Vrána. 

 

 

 

C.  Omluveni:  Rudolf Neuls 

     

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

 

    

E.  Hosté:   

  

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 80. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 2. listopadu 

2017 v 13.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 8 členů 

Rady města Přerova.  

Omluven:   Rudolf Neuls     

Nepřítomen:  Ing. Vrána 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 
2. VOLBA  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 

 

Program: 

Primátor Mgr. Puchalský oznámil stažení materiálu 6.7 Veřejná zakázka „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení . 

Hlasování o úpravě programu:  8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (p. Neuls). 

Hlasování o celém programu:  8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil v 13.02 hodin Ing. Vrána – je přítomno 9 radních. 

 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze Rady města Přerova byl navržen pan Ing. Jiří Kohout. Ten 

souhlasil s návrhem. 

Hlasování o ověřovateli:  9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

3256/80/2/2017 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 80. schůze Rady města 

Přerova konané dne 2. listopadu 2017 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 80. schůze Rady města Přerova konané dne 2. listopadu 2017, 

 

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

3257/80/3/2017 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.07.2017 do 30.09.2017. 
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Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3258/80/3/2017 Návrh Komise pro otevřenou radnici - telematika 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí návrh Komise pro otevřenou radnici, aby součástí podmínek výběrového 

řízení na systém telematiky bylo stanoveno, že data, která bude systém telematiky (navigace 

na parkovací místa) generovat, byla licencována, zveřejňována a dostupná online ve strojově 

čitelném formátu (plně dle metodiky opendata), a aby součástí dodávky byla i mobilní 

aplikace pro zobrazování volných parkovacích míst a možnost zaplatit parkovné, 

 

2. ukládá náměstkovi primátora P. Košutkovi zabývat se výše uvedenými návrhy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3259/80/3/2017 Návrh Komise pro otevřenou radnici – sportoviště 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města 

Přerova. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí návrh Komise pro otevřenou radnici vypracovat a zveřejnit tabulku (datovou 

sadu) ohledně obsazenosti tělocvičen a venkovních hřišť škol (popř. dalších sportovišť 

zřizovaných městem). V tabulce by měly být údaje typu čas, místo, typ činnosti, kontaktní 

osoba, telefon, e-mail, GPS souřadnice, atp. Aktuálnost údajů nebude nutno udržovat online, 

aktualizace postačí jednou za čtvrt roku či při změně, 

 

2. ukládá náměstkovi primátora Bc. T. Navrátilovi zabývat se výše uvedenými návrhy  

zúčastnit se jednání Komise pro otevřenou radnici a informovat je o datech využitelnosti 

tělocvičen a venkovních hřišť. 

 

 

 

Na základě diskuse byla navržena úprava bodu 2) usnesení: … zúčastnit se jednání Komise pro 

otevřenou radnici a informovat je o datech využitelnosti tělocvičen a venkovních hřišť. 

          

 

Hlasování o novém znění bodu 2) usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

Hlasování o celém usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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3260/80/3/2017 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 jmenuje s účinností od  2.11.2017 do funkce člena Komise pro 

projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty pana          

Bc. Michala Stoupu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3261/80/4/2017 Rozpočtové opatření č. 18 

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 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 
4.2  Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. 

 
Rada města Přerova po projednání 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 05.05.2008 mezi statutárním městem 

Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I-

Město, Blahoslavova 1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, 

dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 

20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze 

dne 07.01.2016 a dodatku č. 8 ze dne 24.11.2016, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

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

Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1) návrhu na usnesení včetně 

jeho podpisu. 
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Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2017 

 

Primátor Mgr. Puchalský navrhl materiál stáhnout. 

 

 

Hlasování o stažení materiálu:  9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3262/80/4/2017 Útulek pro zvířata - přijetí daru 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

v období od 01.07.2017 do 30.09.2017 v celkové výši 2 610 Kč. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3263/80/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV z.s. na 

akci Zlatý Kanár 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,- 

Kč  50.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním 

městem Přerovem a subjektem TK PRECHEZA Přerov, z.s., se sídlem Kosmákova 3364/55, 

75002  Přerov, IČ:22826611, na akci Zlatý kanár. 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

94,6 - 94,6 

- 50,0 

0,0 

44,6 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 136 550,4 - 105,4 136 445,0 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 

(individuální dotace) 

0,0 + 200,0 

+ 50,0 

+ 200,0 

50,0 

Počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 206,3 + 105,4 23 311,7 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Ing. Petra 

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

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

 Dala protinávrh: neschválit dotaci. 

 

Ing. Vrána: 

 Dal protinávrh: poskytnout dotaci ve výši 50.000 Kč 

 

Mgr. Netopilová: 

 Stáhla svůj protinávrh. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány (dotace ve výši 50.000,- Kč):  9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 
5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

3264/80/5/2017 Dostavba domova pro seniory-pavilon G 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit investiční záměr přípravy akce 

"Dostavba domova pro seniory-pavilon G" 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 142 558,1 - 4 500,0 138 058,1 

 025 Projektové dokumentace (investice) 22 062,4 + 4 500,0 26 562,4 

 

 

3. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit projektovou přípravu uvedeného záměru        

v bodě 1 za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

 

3265/80/6/2017 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města 

Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 3213/79/6/2017 ze 79. schůze Rady města Přerova konané dne 12. října 2017 

 

2. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P17V00000046 na služby      

s názvem „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

3. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P17V00000046    

na služby s názvem „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova“, v souladu 

s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu          

č. 16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Zdeněk Němec, Hloušecká 25/11, 284 01, Kutná Hora – Hlouška 16536673 

2. Mediawork s.r.o., Štěpánská 640/45, Nové Město, 110 00 Praha 1 28451571 

3. MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil 01863045 

4. NETsecurity s.r.o., Roztoky, Třebízského 282, PSČ 25263 27910466 

5. Teplo Přerov a.s., Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 75002 25391453 

6. Luboš Fukar, Jasanová 650/8, 637 00, Brno - Jundrov 60423528 

7. SCREENRENTAL, s.r.o., Havlíčkova 661/11, 779 00 Olomouc 27821277 

8. Libor Trucálek, nám. Svobody 1030/21, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 63035391 

9. SOFTIR a.s., U Pošty 266/9, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 25324730 

 

 

5. 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 Bc. Tomáš Navrátil zástupce zadavatele 

Zdeněk Daněk věcný gestor Ing. Daniela Novotná věcný gestor 

Mgr. Petr Karola technická podpora Tomáš Otčenášek technická podpora 

 

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  
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6. 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, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3266/80/6/2017 Veřejná zakázka „Komplexní správa internetového informačního 

portálu města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání, posouzení     

a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P17V00000049 na služby      

s názvem „Komplexní správa internetového informačního portálu města Přerova“, dle příloh   

č. 1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P17V00000049   

na služby s názvem „Komplexní správa internetového informačního portálu města Přerova“,    

v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního 

předpisu č. 16/2016, 

 

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

 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Gappa Solutions s.r.o., Slatinice - Lípy 100, PSČ 78342 28638930 

2. AT SOLUTION s.r.o., Prostějov, Šafaříkova 3039/26, PSČ 79601 27745619 

3. Ing. Vilma Gaďourková, Nová 224, 751 11, Radslavice 73254282 

4. Štěpán Hlavatý, Babíčkova 1123/6, 779 00, Olomouc - Hodolany 04727886 

5. Petr Kulich, Urbánkova 3353/14, 143 00, Praha 4 - Modřany 71655662 

 

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

a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Bc. Tomáš Navrátil zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský  zástupce zadavatele 

Ing. Jana Pivodová věcný gestor Ing. Daniela Novotná věcný gestor 

Mgr. Petr Karola technická podpora Ing. Jitka Kučerová technická podpora 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
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Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3267/80/6/2017 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - 

Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu P17V00000050 na stavební 

práce „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - Autobusová zastávka - ul. Sportovní, 

Předmostí“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu P17V00000050   

na stavební práce „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - Autobusová zastávka - ul. 

Sportovní, Předmostí“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

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

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

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 

České Budějovice 

48035599 

5. Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice - Lašťany 535, PSČ 78316 28654501 

 

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

a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Pavel Košutek zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele 

Ing. Jan Široký odborník Ing. Ivo Christen odborník 
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Alexandr Salaba odborník  Irena Šikulová odborník 

Ing. Ondřej Svák zástupce VPRID Valérie Švestková zástupce VPRID 

Ing. Tomáš Dostal zástupce MČ Bc. Bronislava Mahslonová zástupce MČ 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3268/80/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-

Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy“ – schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, 

U Dráhy“, dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, 

U Dráhy“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

vnitřního předpisu č. 16/2016, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 25865021 

2. SKEL s.r.o., Přerov - Přerov I-Město, Jateční 62/16, PSČ 75002 25359690 

3. ELEKTRO - REMO, spol. s r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 

750 02 Přerov 

47150360 

4. ERMONTA s.r.o., č.p. 79, 768 23 Břest 25531735 

5. SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 25840819 
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4. 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 Pavel Košutek Zástupce zadavatele 

Ing. Jaroslav Stojan Projektant  Ing. Jaromír Hašl Projektant  

Ing. Ondřej Svák Zástupce VPRID Valerie Švestková Zástupce VPRID 

Robert Goda Zástupce TSMP Miroslav Kašpárek Odbor správy majetku a 

komunálních služeb  

Bc. Petra Trlidová, DiS. Zástupce místní části 

Přerov II - Předmostí 

František Bureš Zástupce místní části 

Přerov II - Předmostí 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3269/80/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a 

chodníku na ul. Dvořákova“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku na 

ul. Tř. 17. listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona 

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

Metodického pokynu IROP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“, je účastník 

výběrového řízení COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 26177005, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která 

respektuje stanovené zadávací podmínky, 
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3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          

a společností COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 26177005, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. 

listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“. 

                

Cena za plnění bude činit 3.089.656,00 Kč bez DPH, tj. 3.738.484,00 Kč vč. DPH. 

 

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

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

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

podmínky. 

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

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

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3159/77/6/2017, ze dne 21. září 2017. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3270/80/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových 

stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. listopadu“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, 

ul. tř. 17. listopadu“ dle příloh č. 1 - 2 

 

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

„Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, 

ul. tř. 17. listopadu“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti sídlo IČ 

1. SISKO spol. s r.o. Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov 471 55 558 

2. Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. Pod Lapačem 229/29 Přerov XII-

Žeravice, 750 02 Přerov 2  

465 81 367 

3. Jan Strnad – stavitelství s.r.o. K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI-

Újezdec 

278 44 579 

4. STRABAG a.s. Na bělidle 198/21, 150 00 Praha - 

Smíchov 

608 38 744 

5. PROFISTAV PŘEROV a.s. K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI-

Újezdec 

253 95 653 
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4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016, komisi pro otevírání obálek, posouzení 

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

P.č. Člen komise 

 

Organizace 

 

Náhradník  

 

Organizace 

1. Ing. Bohumír Střelec 

 

jednatel TSMPr  

 

Vladimír Antl vedoucí provozu 

komunální odpady 

TSMPr 

2. Ing. Eva Kousalová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, odd. správy 

ostatního majetku a komunálních 

služeb  

 

Miroslav Kašpárek 

 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb, 

odd. správy 

ostatního majetku a 

komunálních služeb 

3. Marek Dostál Výbor pro plán, rozvoj, investice 

a dopravu 

 

Ing. Jaroslav Kazda Výbor pro plán, 

rozvoj, investice a 

dopravu 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 
6.7 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – rozhodnutí o 

zrušení zadávacího řízení 

 
Rada města Přerova po projednání 

 

 ruší zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“ dle ust. § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na základě zániku účasti vybraného dodavatele 

po jeho vyloučení ze zadávacího řízení. 

 

 

Stažení předlohy oznámil primátor Mgr. Puchalský v úvodu jednání rady. 
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3271/80/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ -  

rozhodnutí o námitkách  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí námitku účastníka zadávacího řízení TZB TECHNIK, s.r.o., Zahradní 301, 

Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 27771008 (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí   

o vyloučení účastníka zadávacího řízení – vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení 

na veřejnou zakázku „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“, dle přílohy č. 1, 

 

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

zakázek (dále jen „zákon“), o odmítnutí námitky stěžovatele TZB TECHNIK, s.r.o., Zahradní 

301, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 27771008, proti rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení – vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“, v plném rozsahu, 

 

3. schvaluje rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 2. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3272/80/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy 

Němcové 16“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3273/80/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 

27“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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3274/80/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká 

Dlážka 5“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3275/80/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 

4“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3276/80/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 

8“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3277/80/6/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Nové investiční akce pro realizaci        

v roce 2018 - tabulka 1 důvodové zprávy 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Registr investičních akcí pro realizaci 

v roce 2018 - tabulka 2 důvodové zprávy 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

 Dal protinávrh: 

Odložit „Regeneraci panelového sídliště Předmostí 13. etapa (12 mil. Kč) 

a tyto prostředky použít na havarijní stavy na základních a mateřských školách (5 mil. Kč) a etapizace 

hřiště ZŠ Za mlýnem (7 mil. Kč). 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dal protinávrh:  

Odložit „Regeneraci panelového sídliště Předmostí 13. etapa (12 mil. Kč) 

a tyto finanční prostředky rozdělit na havarijní stav škol a zbývajících 7 mil. Kč přesunout na akci 

rekonstrukce rozvodů ústředního topení na ZŠ Trávník do investičních akcí finančně krytých. 

 

 

Hlasování o tom, zda se bude materiál dále projednávat: 

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

Holan. 

Proti:  Ing. Kohout, Ing. arch. Horký. 

Omluven: p. Neuls. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (Odložit „Regeneraci panelového sídliště Předmostí 13. 

etapa 12 mil. Kč: 

Pro:  Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Puchalský, Ing. arch. Horký. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Hlasování označil na základě diskuse za zmatečné. Vyhlásil přestávku. 

 

Přestávka 14:25 – 14:35 hodin. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Požádal, aby protinávrh Ing. arch. Horkého z důvodu nepochopení byl znovu projednán. Tím se zruší 

předcházející hlasování. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (Odložit „Regeneraci panelového sídliště Předmostí 

13. etapa12 mil. Kč a to nahrazeno investicí rekonstrukce rozvodů ústředního topení na ZŠ Trávník a 

opravu havarijních stavů ZŠ a MŠ):  

Pro:  Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Puchalský, Ing. arch. Horký. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Bc. Navrátila (Odložit „Regeneraci panelového sídliště Předmostí 13. 

etapa12 mil. Kč a tyto prostředky investovat do havarijních stavů ZŠ a MŠ a hřiště ZŠ Za mlýnem):  

Pro:  Mgr. Puchalský, Bc. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Dal protinávrh: hlasovat k tabulce č. 1 o každé položce zvlášť:  

Hlasování o návrhu:  

Pro: Ing. arch. Horký, Ing. Kohout, Mgr. Netopilová, Mgr. Puchalský, p. Košutek, Bc. 

Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Holan. 
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Proti:  Ing. Měřínský. 

Omluven: p. Neuls. 

 

 

Tabulka 1, Nové investiční akce nad 500 tis. Kč 

- Most přes Olešnice, Žeravice, ul. Pod lesem: 

Hlasování: 9 pro, 1 mluven (p. Neuls). 

- Rekonstrukce MK Lověšice, U Parku:  

Hlasování: 

Pro: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing. arch. 

Horký. 

Proti: Ing. Měřínský, p. Košutek. 

Zdržel se: Ing. Holan. 

Omluven: p. Neuls. 

- Rekonstrukce chodníku gen. Janouška:  

Hlasování: 9 pro, 1 mluven (p. Neuls). 

- Rekonstrukce chodníku Nová, Martinská, Henčlov:  

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Ing. Měřínský), 1 omluven (p. Neuls). 

- Oprava MK Pod Valy, Přerov:  

Hlasování: 9 pro, 1 mluven (p. Neuls). 

- Regenerace panelového sídliště Předmostí – 13. etapa: 

Hlasování: 

Pro:  Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing. Měřínský, p. Košutek, Ing. 

Vrána. 

- DPS Trávník 1 – zateplení obvodového pláště:  

Hlasování: 9 pro, 1 mluven (p. Neuls). 

 

 

Tabulka 2, Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2018 

Hlasování: 9 pro, 1 mluven (p. Neuls). 

 

 

Hlasování o usnesení v bodě 1) a 2): 9 pro, 1 mluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3278/80/6/2017 Uzavření Smlouvy č. 182/2017 o poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 182/2017 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017, uzavřené mezi Statutárním 

městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem dopravní 

infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, na projekt "Modernizace 

místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, ISPROFOND 5712510001. 

Výše poskytnuté podpory činí maximálně 78.721.492,01 Kč včetně DPH. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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3279/80/6/2017 Změna profilu zadavatele, schválení vybraného elektronického 

systému pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla, z důvodu končící smlouvy se stávajícím poskytovatelem profilu zadavatele,             

o zřízení nového profilu zadavatele. Ke zřízení a provozování profilu zadavatele podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 168/2016 

(Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a 

náležitostech profilu zadavatele) bude využit Národní elektronický nástroj poskytovaný v 

rámci Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek bezplatně veřejným 

zadavatelům Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

 

2. rozhodla, v návaznosti na účinnost ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,                

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon“), kterým bude podle § 

279 odst. 2 zákona ke dni 18. října 2018 zadavatelům uvedeným v § 4 zákona, stanovena 

povinnost výhradně elektronické komunikace, o používání Národního elektronického nástroje 

i pro administraci a zadávání veřejných zakázek a konces, 

 

3. schvaluje registraci zadavatele statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 

00301825, DIČ: CZ00301825, kód právní formy zadavatele: 801 – obec (dále také „subjekt“), 

do Národního elektronického nástroje. Registrace bude provedena v rozsahu kompletní 

organizační struktury Magistrátu města Přerova (dále také „organizace“), aktuálně platné       

ke dni 31.12.2017, 

 

4. ukládá Odboru vnitřní správy, odd. ICT zajistit v Národním elektronickém nástroji zřízení 

nového profilu zadavatele, vč. převodu informací a dokumentů ze stávajícího profilu 

zadavatele postupem podle § 19 Vyhlášky č. 168/2016, a to vč. zajištění registrace zadavatele. 

 

Odpovídá: Mgr. Petr Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy 

Termín: do 31.12.2017 

 

5. pověřuje k jednání ve věci registrace zadavatele statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 

11 Přerov, IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825, kód právní formy zadavatele: 801 – obec, do 

Národního elektronického nástroje, vč. odeslání žádosti o registraci, Mgr. Petra Karolu, 

vedoucího Odboru vnitřní správy, 

 

6. ustanovuje, pro účely další IT a organizační správy subjektu zadavatele v Národním 

elektronickém systému, tyto kontaktní osoby organizace: 

 

Mgr. Petr Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy 

Ing. Jitka Kučerová, vedoucí odd. informačních a komunikačních služeb 

………………………………….., pracovník odd. ICT 

Mgr. Jan Strejček, vedoucí odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí Odboru řízení projektů a investic 

 

7. pověřuje Mgr. Petra Karolu, vedoucího Odboru vnitřní správy, aby v rámci registrace 

zadavatele do Národního elektronického nástroje provedl u výše uvedených kontaktních osob 

vstupní přidělení rolí (přístupových oprávnění k funkcionalitám a datům Národního 

elektronického systému): 
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Mgr. Petr Karola:                            administrátor subjektu 

Ing. Jitka Kučerová:                                 administrátor subjektu 

…………………. (pracovník odd. ICT): administrátor subjektu 

Mgr. Jan Strejček:                             administrátor subjektu, metodik 

Ing. Ivana Pinkasová:                                 administrátor subjektu 

 

8. ukládá Odboru řízení projektů a investic, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

vypracovat a předložit ke schválení „Návrh modelu vnitřní organizační struktury přístupových 

oprávnění k datům a funkcionalitám Národního elektronického systému“, který bude sloužit 

jako podklad k technické přípravě spuštění elektronické komunikace a příjmu nabídek 

dodavatelů prostřednictvím Národního elektronického systému ke dni účinnosti ustanovení § 

211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Odpovídá: Mgr. Jan Strejček, vedoucí odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Termín: do 31.12.2017 

 

9. ukládá Odboru vnitřní správy, odd. ICT, po schválení vnitřní organizační struktury 

přístupových oprávnění k datům a funkcionalitám Národního elektronického systému, zajistit 

v Národním elektronickém nástroji zřízení těchto přístupů (tj. registraci uživatelů, 

naimportování certifikátů a klíčů pro šifrování a dešifrování ad.). V rámci zajištění naplnění 

povinností elektronické komunikace podle § 211 a souvisejících § zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, dále ukládá zajistit potřebné vazby Národního elektronického 

systému na interní systémy zadavatele a příp. další systémy eGovernmentu v ČR. 

 

Odpovídá: Mgr. Petr Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy 

Termín: do 1.9.2018 

 

10. bere na vědomí, že v návaznosti na rozhodnutí o využívání vybraného elektronického 

systému pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí zadavatele statutární město 

Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825, kód právní formy 

zadavatele: 801 – obec, a jeho implementaci bude dále vypracován metodický postup 

elektronického zadávání a on-line nákupů a aktualizován Vnitřní předpis č. 16/2016 „Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“, 

 

11. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského zastupováním statutárního města Přerov, 

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825, jako zadavatele, ve věcech 

registrace a využívání Národního elektronického nástroje jako profilu zadavatele a 

elektronického nástroje, vč. podpisů souvisejících dokumentů, a to zejména k podpisu 

„Pověření Mgr. Petra Karoly, vedoucího Odboru vnitřní správy, k jednání ve věci registrace 

zadavatele do Národního elektronického nástroje“. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3280/80/6/2017 Centralizované zadání veřejné zakázky na „Zajištění dodávek 

elektrické energie na období 2018 a 2019“ -  rozhodnutí o výběru 

dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající z úkonů spojených s výběrem dodavatele, 

které na základě smluvního zastoupení statutárního města Přerova, jako centrálního 

zadavatele, při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nadlimitní 

veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018     

a 2019“ podle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „zákon“), provedl externí administrátor QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 

623 00 Brno, IČ 26262525. 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 

Praha 4, IČ: 24128376, kterého tímto, 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 elektronické aukce. 

 

Celková cena za plnění dodávky silové elektřiny bude činit 14 649 885,00 Kč bez DPH, tj. 

17.726.360,85 Kč vč. DPH při předpokládaném odebraném množství 11 355 MWh z hladiny 0,4 kV 

(NN) a 3 935 MWh z hladiny 22 kV (VN) po dobu trvání smlouvy. 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie“ se 

společností Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 

24128376, jako vybraným dodavatelem předmětu plnění zakázky „Zajištění dodávek 

elektrické energie na období 2018 a 2019“, ve znění přílohy č. 3 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele, v rozsahu obchodních 

podmínek a jednotkových cen dle přílohy č. 3 návrhu usnesení. 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi centrálním zadavatelem 

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 74. Rady 

města Přerova konané dne 10. srpna 2017 (č. usn. 3023/74/6/2017), pověřen náměstek 

primátora Ing. Petr Měřínský; ostatní účastníci centralizovaného zadávání (pověřující 

zadavatelé) uzavírají smlouvu s vybraným dodavatelem samostatně. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3281/80/6/2017 Přeložka veřejného osvětlení v Přerově, ul. Svépomoc, Na Hrázi 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2017/00200 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063 jako vlastníkem sítě elektronických 

komunikací a statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 11  Přerov 

jako stavebníkem ve znění dle přílohy. 

 

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic uzavřením smlouvy se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 

04084063 za nabídkovou cenu 36.888,00 Kč 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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3282/80/6/2017 Zpracování projektové dokumentace s názvem "Most ev.č. Př/Že-M01 

- most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce "Most ev.č. 

Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice" mezi Statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem a společností Rušar mosty, s.r.o., IČ 29362393, 

Majdalenky 19, 638 00  Brno, jako zhotovitelem, za nabídkovou cenu 575.000,00 Kč bez 

DPH, tj. 695.750,00 Kč vč. DPH, ve znění dle přílohy 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3283/80/7/2017 Záměr úplatného převodu nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova – spoluvlastnických  podílů  k  pozemkům p.č. 6505/40, 

p.č. 6505/41, oba v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře  11510 m2  ve vlastnictví V.D.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře  11510 m2  ve vlastnictví RNDr. V.M.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře  11510 m2  ve vlastnictví Ing. K.M. 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře   11510 m2  ve vlastnictví Ing. L.J. 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře   11510 m2  ve vlastnictví Ing. J.J. 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře  11510 m2  ve vlastnictví H.M. 

- podílu id.1/6 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví V.B. 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře  11510 m2  ve vlastnictví J.J.; 
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- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře  11510 m2  ve vlastnictví Ing. K.J. 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví J.S., vyznačených na situaci v příloze 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova: 

 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví V.D.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře  11510 m2  ve vlastnictví RNDr. V.M.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví Ing. K.M.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví Ing. L.J.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví Ing. J.J.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře   11510 m2  ve vlastnictví H.M.; 

- podílu id.1/6 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví V.B.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví J.J.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře  11510 m2  ve vlastnictví Ing. K.J. 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví J.S., 

vyznačených na situaci v příloze 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva:     

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o                          

výměře 11510 m2  ve vlastnictví V.D.; 

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o                          

výměře 11510 m2  ve vlastnictví RNDr. V.M.; 

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o                          

výměře 11510 m2  ve vlastnictví Ing. K.M.; 

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o                          

výměře 11510 m2  ve vlastnictví Ing. L.J.; 

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o                          

výměře 11510 m2  ve vlastnictví Ing. J.J.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví H.M.; 

- podílu id.1/6 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře   11510 m2  ve vlastnictví V.B.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví J.J.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví Ing. K.J.; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2  ve vlastnictví J.S., vyznačených na situaci v příloze 

 

 

Diskuse: 

Ing. Holan: 
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 V souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů oznámil 

osobní zájem na výsledku projednání předlohy. Vzhledem k tomu se při hlasování zdrží. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3284/80/7/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

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

k.ú. Přerov  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 2958/73/7/2017 ze 73. schůze Rady města Přerova, kterým schválila 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. 

 

2. 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 120 m2        

v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3285/80/7/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. 

Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č.  6505/36 (orná půda) o výměře 3018 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Holan: 

 V souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů oznámil 

osobní zájem na výsledku projednání předlohy. Vzhledem k tomu se při hlasování zdrží. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 1 omluven (p. Neuls). 
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3286/80/7/2017 Záměr statutárního města Přerov - úplatný  převod nemovité věci do 

majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci do  majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 599, ostatní plocha, manipulační 

plocha, o výměře 699 m2 v k.ú.  Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3287/80/7/2017 Předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 

statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5781/80 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si  rozhodnout o záměru  statutárního 

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

pozemku  p.č. 5781/80 orná půda  o výměře 2012 m2 v k.ú. Přerov. 

 

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

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 5781/80 

orná půda  o výměře 2012 m2 v k.ú. Přerov. 

 

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

5781/80 orná půda  o výměře 2012 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3288/80/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 5088/2, části pozemku p.č. 6577/186 a 

pozemku p.č. 6577/271, vše v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5088/2 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov označené v geometrickém plánu č. 6477-130/2016 ze dne 
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7.6.2017 jako díl „a“ o výměře 104 m2, části pozemku p.č. 6577/186 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) v k.ú. Přerov označené v geometrickém plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 jako díl 

„b“ o výměře 124 m2 a pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 191 

m2 v k.ú. Přerov, které se na základě geometrického plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 slučují 

do nově vzniklého pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 418 m2 v 

k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 220.000,- Kč, která bude navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně a 

uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3289/80/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 1474, p.č. 1475, p.č. 

1532, p.č. 1535, p.č. 1536, p.č. 1538/1 a p.č. 1538/10, vše v k.ú. Žeravice 

a p.č. 1222/18 v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 p.č. 1222/18 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 188 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 1.800.000,- Kč, která bude navýšena o 

daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3290/80/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 1000 a p.č. 1002 oba  v k.ú. Žeravice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemků p.č. 1000 zahrada o výměře 63 m2 a p.č. 1002 zahrada o výměře 15 m2  vše  v k.ú. 

Žeravice  z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů V.K.  a  M.K., za kupní 

cenu 18.000,- Kč, tj. 230,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 

přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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3291/80/7/2017 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků 

p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše 

v k.ú. Přerov a pozemků  p.č. St. 913, p.č. St. 914 a p.č. St. 915 vše v 

k.ú. Předmostí 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří  o 

výměře 391 m2, p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 498 m2  a p.č. 3114/3 zastavěná plocha  a nádvoří  o výměře 14 m2 vše  k.ú. Přerov  do 

vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město, 

IČ 00053236, za dohodnutou kupní cenu 837.000,00 Kč za cenu v čase a místě obvyklou 

2.179.000,- Kč, ve znění přílohy č. 1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. St. 913 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

10 m2, p.č. St. 914 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2 a p.č  St. 915 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 45 m2 vše  v k.ú. Předmostí do vlastnictví Stavebního bytového 

družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236, za dohodnutou 

kupní cenu 118 300,- Kč, ve znění přílohy č. II. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Upravil usnesení v bodě 1): za cenu v čase a místě obvyklou 2.179.000 Kč. Dále vyškrtnout.  

 

 

Hlasování o upraveném znění v bodě 1) usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3292/80/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 537 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 185 m2 v k.ú. Penčice z 

majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. J.  a  Z.H., za kupní cenu 

37.500,- Kč, včetně DPH (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 

č. 1. 
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Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 V souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů oznámil 

osobní zájem na výsledku projednání předlohy. Vzhledem k tomu se při hlasování zdrží. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. arch. Horký), 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3293/80/7/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit výběrové řízení jehož předmětem je úplatný 

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, 

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

nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, které bylo vyhlášeno dne 24.8.2017. 

 

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

vyhlášení výběrového řízení na převod nemovité věci budovy č.p. 1573 objekt bydlení, 

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

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

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

Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o výběrové 

řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2420,-Kč (cena včetně DPH 21 %). Vyhlašovaná 

cena se nestanovuje. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodloužení nájmu budovy č.p. 1573 objekt 

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

plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, založeného nájemní smlouvou uzavřenou mezi 

statutárním městem Přerov, jako  

 

pronajímatelem a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, IČ: 29446635, jako 

nájemcem dne 24.1.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2017 o půl roku, t.j. do 30.6.2018. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit výběrové řízení jehož předmětem je 

úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573 objekt 

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

plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, které bylo vyhlášeno dne 24.8.2017. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo o demolici budovy č.p. 1573 

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

zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov. 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby pověřilo Radu města Přerova zajištěním 

realizace demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

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

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova - prodloužení nájmu budovy č.p. 1573 objekt 

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

plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, založeného nájemní smlouvou uzavřenou mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, 

Kojetínská 56, IČ: 29446635, jako nájemcem dne 24.1.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

22.6.2017 o půl roku, t.j. do 30.6.2018. 

 

 

VARIANTA III.: 

doporučuje uzavření kupní smlouvy na převod budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce 

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

Přerov s uchazečem společností  YDK Czech, s.r.o, IČ: 056 28 997 se sídlem Ostrava, Moravská 

Ostrava, Pohraniční 641/106 za kupní cenu ve výši 17.555.000,- Kč - dle předložené nabídky a ukládá 

odboru správy majetku připravit kupní smlouvu a předložit k projednání na příští schůzi Rady města 

Přerova. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 doporučil variantu I. usnesení  
 

Mgr. Netopilová: 

 Dala protinávrh: varianta II. usnesení: 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové (varianta II. usnesení):  
Pro: Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, 

Ing. arch. Horký. 

Proti:  Ing. Měřínský. 

Zdržel se: Ing. Holan. 

Omluven: p. Neuls. 

 

 

 

 

3294/80/7/2017 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1231 ostatní plocha jiná plocha o výměře 347 m2 v k.ú. 

Přerov do vlastnictví Společenství vlastníků bytových jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově, IČ 

26826640 se sídlem Jaselská 2007/4, Přerov, za kupní cenu ve výši 555 200,-Kč, ve znění přílohy č. 1. 
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VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1231 ostatní plocha jiná plocha o výměře 347 m2 v k.ú. 

Přerov do vlastnictví Společenství vlastníků bytových jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově, IČ 

26826640 se sídlem Jaselská 2007/4, Přerov za dohodnutou kupní cenu ve výši 370 000,-Kč, ve znění 

přílohy č. 2. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 doporučil variantu I. usnesení  
 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3295/80/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemku p.č. 5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2, oba v k.ú. 

Přerov  

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

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. 5050/1 ost. plocha  

geometrickým plánem č. 3984-33/2008 označené jako pozemek p.č. 5050/4 o výměře 18 m2, části 

pozemku p.č. 5050/1 ost. plocha, geometrickým plánem č. 3964-33/2008 označené jako pozemek p.č. 

5050/3 o výměře 26 m2, části pozemku p.č. 5050/2, geometrickým plánem č. 3984-33/2008 označené 

jako pozemek p.č. 5050/5 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační 

jednotky Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 25.600,- Kč, tj. 450 ,- Kč/m2, která bude navýšena o částku 

odpovídající příslušné sazbě DPH dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu   

( z toho obvyklá cena pozemku p.č. 5050/3 činí 11.680,- Kč, pozemku p.č. 5050/4 činí 8.080,- Kč, 

pozemku p.č. 5050/5 činí 5.840,- Kč)  a uzavření  kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí 

správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením znaleckého 

posudku. Kupující uhradil náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3296/80/7/2017 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a části p.č. 

4790/2 vše v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod pozemku p.č. 4788/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 551 m2, p.č. 4790/4 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 131 m2, části pozemku p.č. 4789/2 ostatní plocha,  dle geometrického plánu 

označené jako pozemek p.č. 4789/5 o výměře 847 m2 a části p.č. 4790/2 zahrada, dle geometrického 

plánu označené jako pozemek p.č. 4790/9 o výměře 1175 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova do majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a a uzavření 

darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3297/80/7/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. 

Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodování o zřízení věcného 

břemene - služebnosti uvedené v bodu 3 návrhu na usnesení. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 6868/154 

ost. pl., ost. dopravní pl. o výměře 197 m2, p.č. 6868/155 ost.pl., ost. dopravní pl. o výměře 

220 m2 a část pozemku p.č. 6868/83 označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a 

nově jako pozemek p.č. 6868/163 ost. pl., dráha o výměře 2.872 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do 

vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 2.290.000,-Kč včetně DPH, ve 

znění dle přílohy č. 1. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti: 

a)  stezky a cesty k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov ve prospěch 

prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 

70994226 (in personam) a zároveň (in rem) ve prospěch prodávajícího jako aktuálního 

vlastníka, jakož i každého dalšího eventuelně budoucího vlastníka pozemku p.č. 910/1, 

pozemku p.č. 6868/83 a nově vzniklého pozemku p.č. 6868/166 (panující nemovité věci) v 

k.ú. Přerov dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost "A",  

b) strpět umístění historického vozidla dráhy (železniční vozidlo) k tíži nově vzniklého 

pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) ve prospěch prodávajícího 

společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 dle 

geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost "B",  

c) strpět parkování automobilů k tíži pozemku p.č. 6868/155 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) 

ve prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. 

Svobody 1222, IČ 70994226 dle geometrického plánu č. 6571-92/2017,  

 

ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Služebnosti budou zřízeny bezúplatně a na dobu neurčitou. 
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4. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti právu oprávněného z věcného břemene zřídit 

a provozovat vedení dopravně technické infrastruktury a s tím spojeného omezení, 

spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu, údržby, oprav, 

úprav, rekonstrukce, správy, modernizace a zlepšení výkonnosti vedení dopravně technické 

infrastruktury - elektrického kabelového vedení NN, VN, sdělovacího a zabezpečovacího 

kabelového vedení a telekomunikačního kabelového vedení a zařízení (HDPE s OK, DK, TK, 

MK)  k tíži pozemků p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a 

nově jako pozemek p.č. 6868/163 ost. pl., dráha, p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl., p.č. 

6868/155 ost. pl., ost. dopravní pl., a to ve prospěch státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234 a uzavření 

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

2. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou a bezúplatně.    

 

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

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

povinným z věcného břemene - služebnosti a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se 

sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234,  jako budoucím oprávněným z věcného 

břemene, ve znění dle přílohy č. 2. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 6 měsíců ode dne nabytí právních 

účinků vkladu práva ze smlouvy, na jejímž základě dojde k převodu vlastnických práv k dotčeným 

pozemkům na budoucího povinného z věcného břemene, přičemž budoucí povinný z věcného břemene 

do 90 dnů ode dne nabytí právních účinků vkladu práva z kupní smlouvy písemně vyzve budoucího 

oprávněného z věcného břemene k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a budoucí oprávněný 

z věcného břemene připraví a budoucí oprávněný z věcného břemene připraví a uzavře smlouvu o 

zřízení věcného břemene nejpozději do 180 dnů ode dne doručení písemné výzvy budoucím povinným 

z věcného břemene. Oprávněný z věcného břemene - služebnosti uhradí správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. V případě porušení 

povinnosti povinného z věcného břemene vyzvat oprávněného z věcného břemene k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene je oprávněný z věcného břemene oprávněn požadovat po povinném z 

věcného břemene smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. 

 

Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že dojde k uzavření kupní smlouvy dle návrhu na usnesení 

uvedeného v bodu 2 a k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle návrhu na usnesení 

uvedeného v bodu 3. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3298/80/7/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                    

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

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

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod úseku stavby 

stávající silnice č. I/55 v délce 0,506 km v Přerově, od km 19,534 provozního staničení            

k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky s ul. Jateční a nábř. Protifašistických bojovníků do km 

20,040 provozního staničení k 1.7.2015 v křižovatce silnice I/55 se silnicí II/434 (křižovatka 

ulic Palackého a Komenského), uzlový bod 2513A005, včetně všech zákonných součástí a 

příslušenství z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem 

Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města Přerova.  

 Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 

(jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního 

úřadu Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy, nejpozději do 

3 měsíců ode dne zaslání písemné výzvy budoucímu obdarovanému. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod úseku stavby 

stávající silnice č. I/55 v délce 0,138 km v Přerově, od km 19,396 provozního staničení k 

1.7.2015 v místě okružní křižovatky se silnicí III/04724 v Přerově (křižovatka ulic Velká 

Dlážka, Palackého a nábř. Dr. Edvarda Beneše), uzlový bod 2513A018.02, do km 19,534 

provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky ul. Jateční a nábř. 

Protifašistických bojovníků, včetně všech zákonných součástí a příslušenství, mj. mostu evid. 

č. 55-010 (most přes řeku Bečvu) z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města 

Přerova.  

 Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 

(jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění 

dle přílohy č. 3. 

Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního 

úřadu Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy, nejpozději do 

3 měsíců ode dne zaslání písemné výzvy budoucímu obdarovanému. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. arch. Horký), 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3299/80/7/2017 Bezúplatné převody nemovitých věcí - areál  Alfreda Skeneho 

Pavlovice u Přerova za  Střední zdravotní školu v Přerově 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. St. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož 

součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku p.č. St. 122 zast. pl. o výměře 910 m2, 

jehož součástí je stavba  č.p. 95, obč. vyb., pozemku p.č. St. 123 zast. pl. o výměře 56 m2, 

pozemku p.č. St. 124 zast. pl. o výměře 1 442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. 

vyb., pozemku p.č. St. 125 zast. pl. o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 
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obč. vyb., pozemků p.č. 253/1 ost. pl. o výměře 39 231 m2, p. č. 253/14 zahrada 20 401 m2, 

p.č. 254/4 ost. pl. o výměře 363 m2 a p.č. 254/6 ost. pl., o výměře 65 m2, vše v k.ú. a obci 

Pavlovice u Přerova, vše z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví 

Olomouckého kraje, s právem  hospodaření Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, 

příspěvkové organizace Olomouckého kraje ve znění přílohy č. I. Nabyvatel uhradí veškeré 

náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na 

vklad vlastnického práva. 

Podmínkou převodu je, že nabyvatel s nabytím vlastnického práva převezme práva a 

povinnosti  vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 15.6.2016, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov a společností Zahrada Olomouc s.r.o.,Železniční 469/4, Olomouc,  která 

zajištujě následnou péči výsadebdo r. 2019. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatné nabytí  pozemku p.č. 

2155/4 zast. pl., o výměře 420 m2, jehož součástí je stavba, č.p. 2804, jiná st., v k.ú. a obci 

Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, 

Studentská 1095 do vlastnictví statutárního města Přerova, za podmínek uvedených čl. V. 

darovací smlouvy, že od převodu vlastnictví do doby vyklizení nemovitosti bude uzavřena 

smlouva o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem jako vlastníkem a Střední 

zdravotnickou školou, Hranice, Studentská 1095 jako uživatelem na dobu určitou do 30. 9. 

2018 dále ve znění přílohy II. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3300/80/7/2017 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova  p.č.  101/5 a p.č. 101/6 oba v k.ú. Újezdec 

u  Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

břemene zřídit a provozovat součást distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN,  

včetně případné rekonstrukce  a odstranění podzemního kabelového vedení   k tíži pozemků  

p.č. 101/5 a p.č. 101/6,  oba  v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle geometrického plánu č. 

635-55/2016,  a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 

Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. 

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

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

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

bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 5963-5/2017, 

ve výši 5.923,- Kč, která bude navýšena o příslušnou DPH, ve znění dle přílohy č.1. 

Oprávněný z věcného břemene – služebnosti uhradil náklady spojené s vypracováním 

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

poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

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

tohoto právního jednání 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 
 

 

Přestávka 15:30 – 15:40 hodin. 

 

 

 

3301/80/7/2017 Zřízení věcného břemene služebnosti a právo provést stavbu na 

nemovité věci v majetku Lesů ČR,s.p.  pozemku p.č. 260 a p.č. 1228  v 

k.ú. Čekyně  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení věcného břemene -služebnosti, odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene služebnosti zřídit a provozovat kanalizaci 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 vybudování, zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto kanalizačního potrubí k tíži 

pozemků p.č. 260  a p.č. 1228 v k.ú. Čekyně, v majetku Lesů ČR, s.p.se sídlem Hradec 

Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hrádek, zastoupené na základě pověření Ing. Jiřím 

Bartuňkem, lesním správcem, lesní správy Prostějov, a to ve prospěch Statutárního města 

Přerov a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve znění přílohy. 

 

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

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

právního jednání. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Bc. Navrátil), 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3302/80/7/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti, uzavřené  mezi statutárním městem 

Přerov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,  na nemovitých věcech v majetku 

statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 528/7, p.č. 571/2 , oba v 

k.ú. Předmostí    

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

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

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemcích p.č. 528/7, p.č. 571/2, oba v k.ú. Předmostí, která byla uzavřena  dne 17.2.2017 

mezi  statutárním městem Přerov jako budoucím povinným  ze služebnosti a ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti. Obsahem dodatku č. 1 je změna trasy kabelového vedení NN na 

p.č. 528/7 v k.ú. Předmostí a umístění rozpojovací skříně SR 601 na p.č. 571/2 v k.ú. 

Předmostí, dle přílohy. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 10.11.2017 

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

1. usnesení včetně jeho podpisu 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3303/80/7/2017 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

pozemků v k.ú. Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a 

ČOV Čekyně, Penčice“ 

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

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 kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 17 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

pana Ing. V.P..  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem Ing. V.P. (jako 

budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 1. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 
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2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 915 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve společném 

jmění manželů V. a  S.Š.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi manželi V. a  S.Š. (jako 

budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 2. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 919 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve 

spoluvlastnictví pana J.H.  k id ½ a statutárního města Přerova k id ½.   

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem J.H. a statutárním 

městem Přerov (jako budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím 

oprávněným) ve znění dle přílohy č. 3. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 864 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve 

spoluvlastnictví paní M.H.  k id ½ a paní A.V.  k id 1/2.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 
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 Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní M.H.  a paní A.V.   (jako 

budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 4. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 728 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve 

spoluvlastnictví pana V.P. k  id ½ a paní P.P. k id ½.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem V.P.  a paní P.P. (jako 

budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 5. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 595 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

pana M.H..  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem M.H. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 6. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 
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služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 599 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve společném 

jmění  manželů  K.S.  a  R.S..  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi manželi  K.S.  a  R.S. (jako 

budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 7. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 261 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čekyně, ve 

vlastnictví společnosti Franco Real Estates, s.r.o., se sídlem Praha 7 – Troja, Trojská 629/116, 

IČ: 05658888.   

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi společností Franco Real 

Estates, s.r.o., se sídlem Praha 7 – Troja, Trojská 629/116, IČ: 05658888 (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 8. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 417 zastavená plocha a nádvoří v k.ú. Čekyně, ve 

společném jmění manželů  K.  a  A.O. k id ½, pana A.O. k id 4/10 a paní I.O.  k id 1/10.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi manželi  K. a  A.O., panem 

A.O. a paní I.O.  (jako budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím 

oprávněným) ve znění dle přílohy č. 9. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 724 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve 

spoluvlastnictví Zemědělského družstva Kokory, se sídlem Kokory 381, IČ: 00149225 k id ½.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Zemědělským družstvem 

Kokory, se sídlem Kokory 381, IČ: 00149225 (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 10. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 256 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čekyně, ve 

vlastnictví pana Ing. B.S.  
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 Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem Ing. B.S. (jako 

budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 11. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 591 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

pana P.D.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem P.D. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 12. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 739 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

paní B.H.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní B.H. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 13. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 
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Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 725 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

pana P.Z.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem P.Z. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 14. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 856 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

pana K.M. 

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem K.M. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 15. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 
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Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 601 trvalý travní porost v k.ú. Čekyně, ve 

vlastnictví paní Z.M. 

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní Z.M. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 16. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 211 ostatní plocha v k.ú. Penčice, ve vlastnictví 

Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 128/41. 

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Stavebním bytovým 

družstvem Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 128/41 (jako budoucím povinným) a  

statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 17. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 98 zahrada v k.ú. Penčice, ve vlastnictví paní I.Š.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 
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 Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní I.Š. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 18. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemků p.č. 214 zahrada a p.č. 215 zahrada oba v k.ú. Penčice, 

ve vlastnictví pana J.K. 

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem J.K. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 19. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 852 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

pana J.O.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem J.O. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 20. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 
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služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 860 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

paní P.L.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní P.L. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 21. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 742 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve společném 

jmění manželů M.  a  K.V.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi manželi M. a K.V. (jako 

budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 22. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 



49 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 749 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

pana A.L.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem A.L. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 23. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 587 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

paní D.Z. 

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní D.Z. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 24. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 598 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví 

pana A.M. 

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 
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 Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem A.M. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 25. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 438 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čekyně, ve 

vlastnictví paní M.K. 

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní M.K. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným). 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění kanalizace k  tíži pozemku p.č. 634 trvalý travní porost v k.ú. Čekyně, ve 

vlastnictví pana I.T. 

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem I.T. (jako budoucím 

povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy 

č. 27. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ do 2 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - 
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služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu 

povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

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

oprávněný, který uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3304/80/7/2017 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 

prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č. 435/1 v k.ú.  

Vinary u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 435/1 ostatní plocha o výměře cca  150 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Odstavný pruh 

na ulici Vinařská ve Vinarech“ a zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene strpět na služebném pozemku odstavný pruh vybudovaný v 

rámci stavby „Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“ a s tím spojeného omezení, 

spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění odstavného pruhu k  tíži pozemků p.č. 435/1 v k.ú. Vinary 

u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 

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

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

služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako 

vlastníkem pozemků a budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a 

budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 1. 

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

služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby, vyhotovení geometrického plánu na 

vymezení rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na stanovení výše jednorázové úhrady. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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, 1 omluven (p. Neuls). 
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3305/80/7/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1042/6 v k.ú. 

Přerov v majetku fyzické osoby 

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

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 veřejného osvětlení  a s tím 

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

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

zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce  a odstranění podzemního 

kabelového vedení veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 1042/6 v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6390-78014/2016, a to ve prospěch Statutárního města Přerova, se 

sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov  IČ 00301825. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi K.Ř., jako povinným z 

věcného břemene – služebnosti a Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 02 

Přerov IČ 00301825, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha – Nusle, 

IČ 65993390, jako investorem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 3730-033/2017 ve výši 7.875,- Kč, ve znění dle přílohy č. 

1. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh 

na vklad práva do katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad. Investor uhradil 

náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 8.12.2017 

 

2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb  

Magistrátu města Přerova na základě čl. VIII odst. 1, bodů 1.3., 1.4., a 1.5. vnitřního předpisu 

č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova, kterým mu svěřila v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  pravomoc rozhodovat o uzavírání 

a ukončování právních jednání, která jsou obsažena v tomto právním jednání, k uzavření 

právního jednání dle bodu 1. návrhu  usnesení  k podpisu  návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3306/80/7/2017 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru  v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části obce 

Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 v k.ú. 

Dluhonice (Kulturní dům v Dluhonicích) 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA I.: 

nesouhlasí s přenecháním části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části obce 

Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 o výměře  18 m2 v k.ú. Dluhonice (Kulturní 

dům v Dluhonicích) do podnájmu pro Bronislava Záboje, místem podnikání Přerov V-Dluhonice, 

Náves 31/36, IČ 62343050, když nájemcem prostoru je spolek Společnost pro kulturní dům v 

Dluhonicích, se sídlem Přerov V-Dluhonice, Náves 32/38, IČ 42866707. Účelem podnájmu bude 

využití prostoru jako sklad. 

 

VARIANTA II.: 

1. souhlasí s přenecháním části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části 

obce Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 235 o výměře  18 m2 v k.ú. 

Dluhonice (Kulturní dům v Dluhonicích) do podnájmu pro Bronislava Záboje, místem 

podnikání Přerov V-Dluhonice, Náves 31/36, IČ 62343050, když nájemcem prostoru je spolek 

Společnost pro kulturní dům v Dluhonicích, se sídlem Přerov V-Dluhonice, Náves 32/38, IČ 

42866707. Účelem podnájmu bude využití prostoru jako sklad. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Nové znění usnesení:  

Rada města Přerova odkládá projednání materiálu týkajícího se přenechání části prostor v budově 

občanské vybavenosti č.p. 32, příslušné k části obce Přerov V-Dluhonice, která je součástí pozemku 

p.č. 235 o výměře  18 m2 v k.ú. Dluhonice (Kulturní dům v Dluhonicích) do podnájmu pro Bronislava 

Záboje, místem podnikání Přerov V-Dluhonice, Náves 31/36, IČ 62343050, když nájemcem prostoru 

je spolek Společnost pro kulturní dům v Dluhonicích, se sídlem Přerov V-Dluhonice, Náves 32/38, IČ 

42866707.  

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil odložit materiál. 

 

Hlasování o odložení materiálu:  9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3307/80/7/2017 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 

předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové předměty umístěné             

ve Slavnostní zámecké síni a předsálí v budově č.p. 1, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 254 v k.ú. Přerov (Zámek Přerov) mezi příspěvkovou 

organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Horní náměstí 7, IČ 

00097969, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem, ve znění dle 

přílohy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

Účelem výpůjčky bude využití movitých věcí za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni 

a v předsálí přerovského zámku. 
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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 a zároveň ho pověřuje projednat s Krajským 

úřadem jinou dobu, na kterou bude výpůjčka uzavřena. 

 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Navrhl doplnit bod 2) usnesení: a zároveň ho pověřuje projednat s Krajským úřadem jinou 

dobu, na kterou bude výpůjčka uzavřena. 

 

 

Hlasování o doplnění bodu 2) usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3308/80/7/2017 Smlouva s Českou republikou – Probační a mediační službou o 

podmínkách užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, 

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

1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v souvislosti s 

jejich užíváním  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy s Českou republikou - Probační a mediační službou, se sídlem 

Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1006/18, IČ 70888060, o podmínkách užívání prostoru o 

výměře 27,30 m2 - kanceláře č. 215 situované ve 3. NP v budově administrativy č.p. 2015, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov 

(Smetanova 7) a poskytování služeb v souvislosti s jejich užíváním, ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2017 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3309/80/7/2017 Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností na věci „Místní 

komunikace Popovice-Vinary“ SO 120 v rámci stavby Dálnice D1, 

stavba 0137 Přerov-Lipník 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci „místní komunikace Vinary – 

Popovice“ v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem věci                 

a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390          

ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3310/80/7/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 540, 2433/1, 

p.č. 5027/15 p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 

5063/10 a p.č. 5063/11 v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti  

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

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 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemkům p.č. 540 ostatní plocha manipulační plocha, 2433/1 

ostatní plocha manipulační plocha, p.č. 5027/15 ostatní plocha silnice, p.č. 5027/16 ostatní plocha 

ostatní komunikace, p.č. 5027/17 ostatní plocha silnice, p.č. 5027/19 ostatní plocha silnice, p.č. 

5027/20 ostatní plocha ostatní komunikace, p.č. 5063/10 ostatní plocha ostatní komunikace a p.č. 

5063/11 ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Přerov ČR –Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Nové Město, Praha 2 jako osobě povinné z předkupního 

práva. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3311/80/7/2017 Podlimitní zakázka - průzkum trhu na dodávku kontejneru pro 

mobilní protipovodňová hrazení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825 se sídlem 

Přerov I - Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov a dodavatelem, společností THT Polička, 

s.r.o., IČ 46508147, se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, na plnění podlimitní zakázky 

na dodávku kontejneru pro mobilní protipovodňové hrazení v celkové částce 972.000,- Kč bez 

DPH, 1.176.120,- Kč včetně DPH, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 
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Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3312/80/7/2017 Uzavření dohody o užívání místních komunikací ve smyslu § 38, 39 

zák. 13/1997 Sb. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o  užívání   komunikací  ve  smyslu  § 38, 39 zák. č. 13/1997 Sb.,   

a to  mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 

11, IČ: 00301825  jako vlastníkem komunikací a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem   

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390,  jako investor stavby D1, stavby 0137 

Přerov –Lipník nad Bečvou ve znění dle přílohy č.1. 

 

Dohodou se dává souhlas vlastníka s užíváním místních a účelových  komunikací staveništní dopravou  

stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou  a  specifikuje se rozsah a podmínky 

užívání těchto komunikací. 

Dohodou se investor zavazuje k uvedení místních komunikací poškozených staveništní dopravou do 

odpovídajícího technického stavu a to po dohodě s vlastníkem. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.12.2017 

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

návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3313/80/7/2017 Vzdání se práva vymáhání pohledávky z důvodu neprůkaznosti a její 

převod na podrozvahu 

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

schvaluje vzdání se práva vymáhání pohledávky z důvodu neprůkaznosti a její odpis a převod na 

podrozvahu v  částce 2.094 Kč za paní O.G., bývalou nájemkyní bytu v objektu k bydlení č.p. 1259, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 987 v k.ú. Přerov. 

 

VARIANTA II.: 

neschvaluje vzdání se práva vymáhání pohledávky z důvodu neprůkaznosti a její odpis a převod na 

podrozvahu  v  částce 2.094 Kč za paní O.G., bývalou nájemkyní bytu  v objektu k bydlení č.p. 1259, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 987 v k.ú. Přerov. 
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Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3314/80/7/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

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

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na poplatku z prodlení v celkové částce 129.721,10 Kč za panem L.B. a to za byt  v 

objektu k bydlení č.p.2148, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1153 v k.ú. 

Přerov a za přístřeší v bytě v objektu k bydlení č.p.1829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 925 v k.ú. Přerov. 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na poplatku z prodlení v celkové částce 129.721,10 Kč za panem L.B. a to za byt  v objektu 

k bydlení č.p.2148, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1153 v k.ú. Přerov a za 

přístřeší v bytě v objektu k bydlení č.p.1829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

925 v k.ú. Přerov. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Holan), 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3315/80/7/2017 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům v lokalitách pro 

výběrové řízení 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 53,98 m2, v domě č. p. 25, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5738/15, v k. ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II, č. o. 7, s panem V.J. a schvaluje vyzvání pana V.J. k vrácení bytu do 30.11.2017 s 

upozorněním na možné exekuční vystěhování. 

 

VARIANTA I.: 

2. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+0), o ploše 76,45 m2, v domě č. p. 1280, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/12,v k. ú. Přerov, Trávník, 

č. o. 10  (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s manželi M.  a  T.P. 
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VARIANTA II.: 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+0), o ploše 76,45 m2, v domě č. p. 1280, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/12,v k. ú. Přerov, Trávník, 

č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s manželi M.   a  T.P., za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 66,11 m2, v domě č. p. 425, 

příslušném k části obce Přerov - Předmostí, na pozemku parc. č. 30/6, v k. ú. Přerov, 

Hranická, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s paní E.V., za nájemné ve výši 60,- 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou do 30. 10. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil v bodě 2 usnesení variantu II. 

 

Hlasování o bodu 1, bodu 2 ve variantě II. a bodu 3 usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

3316/80/8/2017 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – šetření stížnosti   

Rada města Přerova po projednání schvaluje  bere na vědomí návrh odpovědi paní L.N. ve věci 

postupu ředitelky Mateřské školy Přerov, U tenisu 2. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2017 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 Doporučil formulaci: bere na vědomí 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3317/80/8/2017 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 

finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30, převod finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z rezervního fondu        

do fondu investic této organizace. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.11.2017 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3318/80/8/2017 Daňové odpisy hmotného majetku předaného příspěvkovým 

organizacím k hospodaření 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje, že příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerovem budou uplatňovat daňové odpisy hmotného majetku předaného jim k hospodaření, počínaje 

rokem 2017, a to v souladu s § 28 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. Statutární město Přerov odpisy z hmotného majetku předaného příspěvkovým 

organizacím k hospodaření daňově neuplatňuje. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 15.11.2017 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

3319/80/8/2017 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Městské 

knihovny v Přerově, Mateřské školy Přerov, Optiky 14 a Základní školy Přerov, Trávník 27, 

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: 15.11.2017 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

3320/80/9/2017 Senior linka a Řetízek bezpečí v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nepřijala návrh usnesení schválit záměr realizace projektu Senior linka a Řetízek 

bezpečí v Přerově prostřednictvím zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Přerova a do 

Městské policie Přerov s předpokládaným zahájením provozu od 1.6.2018, v rozsahu dle 

důvodové zprávy a za podmínky finančního krytí. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Mgr. P. Karola, Mgr. O. Teriaki 

Termín: 31.12.2017 

2. schvaluje nepřijala návrh usnesení uložit vedoucím odboru vnitřní správy, odboru sociálních 

věcí a školství a řediteli městské policie předložit Radě města Přerova konkrétní podobu 

realizace projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, včetně materiálního, technického a 

finančního zajištění. 

 

 

Hlasování: 

Pro:  Ing. Vrána, Bc. Navrátil, Mgr. Netopilová, Ing. Kohout, Ing. arch. Horký. 

Proti:  Ing. Měřínský. 

Zdrželi se: Mgr. Puchalský, p. Košutek, Ing. Holan. 

Omluven: p. Neuls. 

 

 

 

 

3321/80/9/2017 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 bezbariérovému bytu (1+1), o ploše 72,03 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. 1), s panem J.Ž., za 

nájemné ve výši 2.521 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  (1+2), o ploše 46,81 m2, v domě č. p. 1828, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 924,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. 

o. 26 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní D.D., za nájemné ve výši 2.102 

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

předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 05. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (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. 3), s panem M.M., za nájemné ve výši 1.875 
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Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 05. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 47,23 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. 4), s panem L.Ž., za nájemné ve výši 1.813 

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

předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 05. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 42,47 m2, v domě č. p. 2383, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1310,v k. ú. Přerov, Gen. 

Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem L.P., za nájemné ve 

výši 2.120 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 05. 2018 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 42,76 m2, v domě č. p. 2383, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1310,v k. ú. Přerov, Gen. 

Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem P.Z., za nájemné ve 

výši 2.135 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 05. 2017 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 52,45 m2, v domě č. p. 2511, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/9,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní M.S., za nájemné ve výši 2.356 

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

předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 05. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 29,56 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť, č. o. 25(vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem J.Š., za nájemné ve výši 1.056 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 05. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.1.2018 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Denisova 6, s paní S.P. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Kojetínská 1828/26 a č. 8 

v Přerově, Kojetínská 1947/36, s panem L.Ž. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Kojetínská 1947/36, s 

paní D.D. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Gen. Štefánika 7,   s paní 

J.B. 
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13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Gen. Štefánika 7,       s 

panem L.P. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Gen. Štefánika 7,     s paní 

M.J. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Gen. Štefánika 7,       s 

panem P.Z. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Gen. Štefánika 7,    s 

panem K.G. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Gen. Štefánika 7,     s paní 

J.D. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Gen. Štefánika 7,       s 

panem P.H. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Jižní čtvrť I/22,          s 

paní M.V. 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Jižní čtvrť I/22,         s 

paní Š.A. 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Přerově, Jižní čtvrť I/22,          s 

panem R.P. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3322/80/9/2017 Zajištění dostupnosti MŠ, ZŠ a SŠ z Dluhonské ulice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje postup zajištění dostupnosti mateřských, základních a středních škol pro občany 

bydlící v sociálních ubytovnách v Dluhonské ulici, dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a školství a jí stanovené osoby zařazené                  

do Oddělení sociální prevence a pomoci podpisem plné moci k zastupování fyzických osob    

ve věci nezbytných úkonů souvisejících s vyřízením žákovského nebo studentského průkazu 

na MHD a časového čtvrtletního jízdného, případně časového měsíčního jízdného, dle 

důvodové zprávy. 

 

3. pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a školství a jí stanovené osoby zařazené do 

Oddělení sociální prevence a pomoci uzavírat darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov jako dárcem a fyzickou osobou jako obdarovaným, jejímž předmětem je nepeněžitý dar 

– časové čtvrtletní jízdné, případně časové měsíční jízdné, dle tarifu IDSOK, zóna 51 – Přerov 

s provozem MHD. Vzor darovací smlouvy je přílohou důvodové zprávy. 
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4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 2222  Ostatní příjmy z finančního vypořádání 

předchozích let od jiných veř. rozpočtů 

87,2 + 20,0 107,2 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4341 636 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům 

sociálně nepřizpůsobivým 

10,0 +20,0 30,0 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 3.11.2017 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

3323/80/10/2017 Plán odpadového hospodářství 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

odpadového hospodářství statutárního města Přerova na období 2017 – 2023. 

 

 

Hlasování: 

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

Ing. Vrána. 

Zdrželi se: Mgr. Netopilová, Ing. Kohout. 

Omluven: p. Neuls. 

 

 

 

 

3324/80/10/2017 Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v 

Přerově 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA I.: 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na očištění uliční fasády objektu Brabansko čp. 

566, Přerov (sokolovna) s Tělocvičnou jednotou Sokol Přerov, se sídlem Přerov, Brabansko 2, 

IČ: 61986364, ve výši 80 000 Kč. Smlouva bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou 

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2017; 

 

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

k uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu; 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu                 

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3722 830 Sběr a svoz komunálních odpadů 105,0 - 50,0 55,0 

3741 830 Ochrana druhů a stanovišť 100,0 - 30,0 70,0 

3322 830 Zachování a obnova kulturních 

památek 

200,0 + 80,0 280,0 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 126,3 + 80,0 23 206,3 

 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na očištění uliční fasády objektu Brabansko čp. 566, Přerov (sokolovna) s 

Tělocvičnou jednotou Sokol Přerov, se sídlem Přerov, Brabansko 2, IČ: 61986364, ve výši 80 000 Kč. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Košutek: 

 Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dal protinávrh – dotace ve výši 55.000 Kč 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 

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

Zdrželi se: Ing. Holan, Ing. Vrána, Bc. Navrátil, p. Košutek, Mgr. Puchalský. 

Omluven: p. Neuls. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 

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

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

Omluven: p. Neuls. 
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3325/80/10/2017 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2018. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu 

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

předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2018" s tím, že předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2018 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 

850 000 Kč. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3326/80/10/2017 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2018. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu 

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

předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2018" s tím, že předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2018 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí        

150 000 Kč. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3327/80/10/2017 Záměr nájmu prostor sloužících podnikání v budově občanské 

vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský 

dům) – prostory restaurace včetně salonku, kuchyně, sklady, část 

sklepů včetně šaten pro personál, kavárna včetně příslušenství a 

zázemí, WC přináležející ke kavárně,  kancelář ve 2.poschodí o celkové 

výměře 955,30 m2 

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

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

 

1. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka vyhlášením výběrového řízení - záměru nájmu prostor sloužících podnikání 

v budově občanské vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský dům) – prostory 

restaurace včetně salonku, kuchyně, sklady, část sklepů včetně šaten pro personál, kavárna 

včetně příslušenství a zázemí, WC přináležející ke kavárně,  kancelář ve 2. poschodí o celkové 

výměře 955,30 m2, v rozsahu dle příloh, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

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

internetových stránkách příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova a 

jedenkrát v tisku - deník Olomoucký kraj/Přerovský  a Hranický deník. 

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka ke komplexnímu zabezpečení výběrového řízení a k podpisům všech 

dokumentů, souvisejících s předmětným výběrovým řízením, včetně případného zrušení 

výběrového řízení, 

 

3. ustanovuje komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. 

Jaroslav Macíček (náhradník Ing. Dagmar Vrbovská), Bc. Tomáš Navrátil (náhradník Mgr. 

Vladimír Puchalský), Ing. Petr Měřínský (náhradník Ing. Petr Vrána), administrace: Ing. 

Daniela Novotná (náhradník Zdeněk Daněk), 

 

4. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením nájemní 

smlouvy mezi příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova jako 

pronajímatelem a vybraným zájemcem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3328/80/10/2017 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb technické (servisní) 

podpory k systému Spisová služba pro Statutární město Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o poskytování služeb technické (servisní) podpory 

k systému Spisová služba pro Statutární město Přerov č. STP/SSL/Přerov/2010 se smluvní 

stranou GEOVAP, spol. s r. o, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 

15049248, zastoupené ing. Robertem Matulíkem, jednatelem společnosti, ve znění dle Přílohy 

č. 2. 

 

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

bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu dodatku č.3. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 
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3329/80/10/2017 Darovací smlouva - vítězové soutěže „Předzahrádka roku 2017" 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako dárcem a vítězi soutěže Předzahrádka roku 2017 jako obdarovanými. Předmětem daru je 

finanční odměna v hodnotě 8.000 Kč, 5.000 Kč a 3.000 Kč v kategorii předzahrádka bytového 

domu a předzahrádka rodinného domu, dle upravené důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem darovacích smluv. 

 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Ing. Měřínský: 

 Navrhl úpravu: 3. místo v kategorii Předzahrádka rodinného domu získává K.G. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3330/80/10/2017 Nařízení města Přerova č. ...../2017, kterým se mění Nařízení č. 1/2016, 

kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016 a Nařízení č. 

2/2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Nařízení města Přerova č. ..../2017, kterým se mění 

Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova             

č. 2/2016 a Nařízení č. 2/2017, a to dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3331/80/10/2017 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

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

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

19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu  č. 
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3/2012, vnitřního předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č. 7/2012, vnitřního předpisu č. 

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

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

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

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

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

9/2016, vnitřního předpisu č. 13/2016,vnitřního předpisu č. 18/2016, vnitřního předpisu č. 

1/2017, vnitřního předpisu č. 4/2017, vnitřního předpisu č. 9/2017, vnitřního předpisu č. 

19/2017 a vnitřního předpisu č. 22/2017,  a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

2. ukládá Odboru Kanceláře primátora ve spolupráci s příslušnými odbory zajistit výkon funkce 

městského architekta externím subjektem do doby účinnosti vnitřního předpisu dle bodu č. 1. 

návrhu na usnesení. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města 

Přerova: 

 312,7, a to s účinností od 1.1.2018 do 28.2.2018 

 313,7, a to s účinností od 1.3.2018 do 30.6.2018 

 311,7, a to s účinností od 1.7.2018 do 28.2.2019 

 310,7, a to s účinností od 1.3.2019. 

 

 

VARIANTA II.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9/2016, vnitřního předpisu č. 13/2016,vnitřního předpisu č. 18/2016, vnitřního předpisu č. 

1/2017, vnitřního předpisu č. 4/2017, vnitřního předpisu č. 9/2017, vnitřního předpisu č. 

19/2017 a vnitřního předpisu č. 22/2017,  a to ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci s příslušnými odbory zajistit 

výkon funkce městského architekta externím subjektem do doby účinnosti vnitřního předpisu 

dle bodu č. 1. návrhu na usnesení. 

 

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

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

města Přerova: 

 312,7, a to s účinností od 1.1.2018 do 28.2.2018 

 313,7, a to s účinností od 1.3.2018 do 30.6.2018 

 311,7, a to s účinností od 1.7.2018 do 28.2.2019 

 310,7, a to s účinností od 1.3.2019. 

 

 

Navrhovatel primátor Mgr. Puchalský:  

 doporučil variantu II. usnesení. 
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Ing. arch. Horký: 

 Dal protinávrh: variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 1 pro (Ing. arch. Horký), 8 se zdrželo, 1 omluven (p. 

Neuls). 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3332/80/10/2017 Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení  dne,  od  kterého  

bude  poskytována  odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města 

Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit s účinností od 1.1.2018 podle § 72 

odst. 2 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

účinném od 1.1.2018 měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ve 

výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle jednotlivých funkcí; vykonává-li člen 

Zastupitelstva města Přerova více funkcí, pak mu náleží jen odměna za funkci, za niž 

Zastupitelstvo města Přerova stanovilo nejvyšší odměnu. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit s účinností od 1.1.2018 podle § 72 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018 

poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ode dne 

stanoveného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové zprávy u jednotlivých funkcí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3333/80/10/2017 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší od 1. 1. 2018 

jako náhrada výdělku ušlého některým členům Zastupitelstva města 

Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby stanovilo        

s účinností od 1.1.2018 ve smyslu § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění účinném od 1.1.2018 neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Přerova, který je podnikající 

fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částku, 

která mu bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce ve výši 
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250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce, nejvýše však ve výši 40.000,- Kč v souhrnu za kalendářní 

měsíc. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3334/80/10/2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

vznesenými na 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský 

Termín: 13.11.2017 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího 

řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

3335/80/10/2017 Návrh termínů konání Rady města Přerova v roce 2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání schůzí rady v roce 2018 tak, 

jak je uvedeno v příloze. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (p. Neuls). 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTÁRU MĚSTA 

 

Nejsou. 
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12. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 80. schůzi Rady města Přerova dne 2. listopadu 2017 

v 17.30 hodin. 

 

V Přerově dne 2. listopadu 2017 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                   Ing. Jiří Kohout 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 


