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 USNESENÍ z 87. schůze Rady města Přerova konané dne 8. března 2018 

 

3669/87/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 87. schůze Rady města 

Přerova konané dne 8. března 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 87. schůze Rady města Přerova konané dne 8. března 2018 

 

2. schvaluje pana Rudolfa Neulse ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

3670/87/3/2018 Návrh škodní komise - Pokuta ve výši 250 tis. uložená ÚOHS za 

správní delikt 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí doporučení škodní komise ve věci škody způsobené udělením pokuty ve výši 

250.000,-Kč od Úřadu pro hospodářskou soutěž za správní delikt, který měl být spáchán tím, 

že veřejná zakázka na služby spočívající v zajištění dopravní obslužnosti byla zadána 

postupem podle § 18 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů (tzv. přímé zadání), ačkoliv nebyly splněny podmínky 

podle § 21 odst. 1 citovaného zákona o veřejných službách, a to neuplatňovat škodu vůči 

konkrétním zaměstnancům, neboť nebylo shledáno porušení povinností konkrétním 

zaměstnancem, a nést ji plně z rozpočtu statutárního města Přerova a zvážit možnost uplatnit 

náhradu škody z titulu vadného plnění po společnosti MT Legal. s.r.o., advokátní kancelář, se 

sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 28305043. 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neuplatňovat škodu působenou udělením 

pokuty ve výši 250.000,-Kč od Úřadu pro hospodářskou soutěž za správní delikt, který měl být 

spáchán tím, že veřejná zakázka na služby spočívající v zajištění dopravní obslužnosti byla 

zadána postupem podle § 18 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů (tzv. přímé zadání), ačkoliv nebyly splněny podmínky 

podle § 21 odst. 1 citovaného zákona o veřejných službách vůči konkrétním zaměstnancům, 

neboť nebylo shledáno porušení povinností konkrétním zaměstnancem, a nést ji plně z 

rozpočtu statutárního města Přerova a uplatnit náhradu škody z titulu vadného plnění po 

společnosti MT Legal. s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 

28305043. 

 

3. ukládá tajemníkovi magistrátu města Přerova Mgr. Petr Mlčochovi jednat o mimosoudním 

vyrovnání, nebo o uzavření mimosoudní dohody formou smíru, aby nedošlo k případnému 

navýšení škody soudním sporem. 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 

Termín: 30.06.2018 
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3671/87/3/2018 Návrh Škodní komise - Ztráta tokenu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry škodní komise ve věci vzniku škody ztrátou nosiče elektronického 

podpisu na jméno Ing. J.B. způsobené zaměstnancem Ing. J.B., kdy škodní komise doporučila 

Radě města Přerova uplatnit náhradu škody v plné výši 889,87 Kč vůči zaměstnanci Ing. J.B. 

 

2. ukládá tajemníkovi magistrátu města Přerova postupovat v souladu s doporučením škodní 

komise a informovat Radu města Přerova o výsledku řešení škodní události. 

 

 

3672/87/4/2018 Rozpočtové opatření č. 5 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

3673/87/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“ – 

rozhodnutí o vyloučení účastníka, rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace v ul. 

Kratochvílova, Přerov“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

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

 

2. vylučuje účastníka výběrového řízení Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 

10, IČ 43005560 z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava 

komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“, a to z důvodu, že jistota, k zajištění povinností 

vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení, nebyla poskytnuta v souladu se zadávacími 

podmínkami, 

 

3. vylučuje účastníka výběrového řízení BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02189330 z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“, a to z důvodu, že 

jistota, k zajištění povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení, nebyla poskytnuta     

v souladu se zadávacími podmínkami, 

 

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

komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“, je účastník výběrového řízení STRABAG a.s., 

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která splňuje stanovené zadávací 

podmínky, 
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5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          

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

60838744, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace v ul. 

Kratochvílova, Přerov“. 

                

Cena za plnění bude činit 2.150.296,00 Kč bez DPH, tj. 2.601.858,00 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. 3513/83/6/2018 ze dne 11. ledna 2018. 

 

 

3674/87/6/2018 Uzavření Smlouvy č. 182M/2018 o poskytnutí finančních prostředků     

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 182M/2018 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018, 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 77.743.247,92 Kč včetně DPH. 

  

Rada města na svém jednání dne 11.1.2017, usnesením č. 2288/61/6/2017, bod 2. pověřila náměstka 

primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních jednání a ostatních dokumentů 

souvisejících s administrací tohoto projektu. 

 

 

3675/87/6/2018 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci z Programu na 

podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 

2018 na realizaci projektu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“ v roce 

2018 za podmínky schválení finančního krytí v zastupitelstvu města. 

 

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

„Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“ a žádost o dotaci v řádném termínu, 

tj. do 18.5.2018  podat. 

 

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

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace z Programu na 

podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 

2018 na projekt „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“. 
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3676/87/6/2018 Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku p.č. 1981/29 v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby "Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na 

pozemku p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov (Jasínkova 17)" 

 

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování všech stupňů projektové 

dokumentace vč. vydání příslušných rozhodnutí a dalších dokumentů pro stavební úpravy 

budovy č.p. 357/17 na pozemku p.č.1981/29 v k.ú. Přerov pro účely spisovny, za podmínky 

zajištění finančního krytí zakázky na projektové práce. 

 

 

3677/87/6/2018 Veřejná zakázka „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ -  

schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky P18V00000020 na stavební práce    

s názvem „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“, v obsahu dle přílohy. Veřejná zakázka 

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

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

v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci otevřeného řízení podle § 3 písm. b)       

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

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky P18V00000020 na stavební práce s 

názvem „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ postupem podle § 56 odst. 1 zákona, tj. 

schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 

zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů, 

 

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

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

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

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

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

dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu, 

 

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

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

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Demolice domu Kojetínská 

1831, Přerov“, 

 

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

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

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

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností ZVZ Konsult s.r.o., Přerov – Přerov I-Město, Příční 861/4, PSČ 750 02, IČ 

29448140. 
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3678/87/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dostavba domova pro 

seniory – pavilon G, zpracování projektové dokumentace“  

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

veřejnou zakázku s názvem „Dostavba domova pro seniory – pavilon G, zpracování projektové 

dokumentace“ dle důvodové zprávy. 

 

 

3679/87/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „ZŠ Trávník – 

rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“  

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

veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“ dle důvodové 

zprávy. 

 

 

3680/87/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce školního 

hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ dle důvodové zprávy, 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 

368 330,1 * + 17 050,0 385 380,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500354 – 

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za 

mlýnem) 

0,0 + 17 050,0 17 050,0 

 

3. ukládá Magistrátu města Přerova zpracovat výhled budoucích provozních nákladů na investici 

za 17 mil. Kč - „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 

Termín: 22.03.2018 
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3681/87/6/2018 Veřejná zakázka „Zavedení systému energetického managementu dle 

ISO 50001“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zavedení systému 

energetického managementu dle ISO 50001“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

„Zavedení systému energetického managementu dle ISO 50001“, 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. Porsenna o.p.s, Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4 27172392 

2. ENSYTRA s.r.o., nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice 28582136 

3. DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, 617 00 Brno 41539656 

4. ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady 61503240 

5. ENERFIS, s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Smíchov 24160202 

 

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

kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Ing. Petr Měřínský  

  

Zástupce zadavatele Pavel Košutek Zástupce zadavatele 

2. Ing. Petra Hirschová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

  

Ing. Miloslav Dohnal Odbor správy majetku a 

komunálních služeb  

  

3. Ing. Eva Pospíšilíková Odbor správy majetku a 

komunálních služeb - 

Oddělení bytové správy 

  

Fanka Vrbová Odbor vnitřní správy – 

Oddělení vnitřních 

služeb 

 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

3682/87/6/2018 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - 

Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí“ – rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Autobusové zastávky          

v Přerově a Předmostí - Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí“, zadávané v souladu 

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

16/2016, 

 

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

zastávky v Přerově a Předmostí - Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí“, je účastník 

výběrového řízení KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 

62360213, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, 

jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Autobusové zastávky v Přerově a 

Předmostí - Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí“. 

                

Cena za plnění bude činit 559 001,- Kč bez DPH, tj. 676 391,- 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. 3267/80/6/2017 konané dne 2. listopadu 2017. 

 

 

3683/87/7/2018 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 

986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. 

Přerov a pozemek p.č. 6034/52 do vlastnictví statutárního města 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemků p.č. p.č. 983 zast. pl., 

zbořeniště o výměře 897 m2,  p.č. 985 ost. pl. jiná plocha o výměře 487 m2,  p.č. 986 ost. pl., 

jiná plocha o výměře 590 m2,  p.č.  987 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.452 m2,  p.č. 990/3 ost. 
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pl., zeleň o výměře 263 m2,  p.č. 991 ost. pl., zeleň o výměře 931 m2,  p.č. 992 ost. pl., zeleň o 

výměře 184 m2 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 6034/52 ost. pl., 

ost. komunikace o výměře 313 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 3000/11a, IČ 19014015 do vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

 

3684/87/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 473/1 v k.ú. 

Předmostí                                                                                                                                                                                          

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

pozemku p.č. 473/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

 

3685/87/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4789/1, p.č. 

4790/6, p.č. 4791 a částí p.č. 6834/3, p.č. 4789/2, p.č. 4790/1, p.č. 4794/2 

a p.č. 4790/2 vše v k.ú. Přerov 

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

pozemků p.č. 4789/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 367 m2, p.č. 4790/6 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 221 m2, p.č. 4791 ostatní plocha o výměře 53 m2 a částí pozemků p.č. 6834/3 ostatní 

plocha o výměře cca 28 m2, p.č. 4789/2 ostatní plocha o výměře cca 880 m2, p.č. 4790/1 ostatní plocha 

o výměře cca 1600 m2, p.č. 4794/2 ostatní plocha o výměře cca 55 m2 a p.č. 4790/2 zahrada o výměře 

cca 640 m2  vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého kraje, se 

sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a. 

 

 

3686/87/7/2018 Úplatný převod nemovité věci  z majetku  statutárního města Přerova 

– nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

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

převod nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova - nebytového prostoru č. 2590/101 v 

bytovém domě č.p. 2590, č.p. 2591,  příslušném   k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 

2433/8 v k.ú. Přerov (Želatovská 5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 

částech bytového domu č.p. 2590, č.p. 2591, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 2433/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 392 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5806/113705 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5806/113705 na pozemku p.č. 2433/8, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 392 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 

2590, 2591, Želatovská 5,7, v Přerově, se sídlem Želatovská 2591/7, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, 

IČ 26859122, za  cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 47 800,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

3687/87/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova –  p.č.6863/7, p.č. 

5207/1, p.č. 5207/17, p.č. 5207/20, p.č. 5207/46, p.č.  5300/22, p.č. 

5300/23 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene zřídit a provozovat plynárenské zařízení - NTL plynovod a plynovodní 

přípojky, a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám vstupovat a vjíždět na budoucí služebné 

pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 

odstraněním plynárenského zařízení – NTL plynovodu a plynovodních  přípojek k tíži 

pozemků  p.č.6863/7,  p.č. 5207/1, p.č. 5207/17, p.č. 5207/20, p.č. 5207/46, p.č.  p.č. 5300/22, 

p.č. 5300/23 vše  v  k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 

940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 2729556 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu 

neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na 

základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

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

povinným z věcného břemene - služebnosti a GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad 

Labem, IČO 27295567,  jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č. 1. 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 

dokončené stavby distribuční soustavy – podzemního optického kabelového vedení (stanovené 

příslušnými právními předpisy) do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu 

povinnému z věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 

úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích 

včetně ochranného pásma. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město 

Přerov. Oprávněný z věcného břemene - služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „REKO MS Přerov - Želatovská",  na 

pozemcích p.č. 6863/7,  p.č. 5207/1, p.č. 5207/17, p.č. 5207/20, p.č. 5207/46,  p.č. 5300/22, 

p.č. 5300/23 vše v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako 

stavebníkem. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.04.2018 

 

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

1. a 2. návrhu usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 
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3688/87/7/2018 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemcích 

p.č. 4949, p.č. 5089, p.č.4950, p.č. 3991, p.č.4945/1, p.č. 4007, p.č. 4008, 

p.č. 4009, p.č. 4010, p.č. 4011/1, p.č. 4013, p.č. 4012, p.č. 5090, p.č. 4037, 

p.č. 4039, p.č. 4040, p.č. 5094, p.č. 4167/7, p.č. 4167/6, p.č. 5087, p.č. 

4160/1, p.č. 5092, p.č. 5093, p.č. 5095, p.č. 5091 vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „ Přerov , Svépomoc, Na Hrázi, obnova NNv,NNk, na pozemku 

p.č. 4949, p.č. 5089, p.č. 4950, p.č. 3991, p.č. 4945/1, p.č. 4007, p.č. 4008, p.č. 4009, p.č. 

4010, p.č. 4011/1, p.č. 4013, p.č. 4012, p.č. 5090, p.č. 4037, p.č. 4039, p.č. 4040,  p.č. 5094, 

p.č. 4167/7, p.č. 4167/6,  p.č. 5087,  p.č. 4160/1, p.č. 5092, p.č. 5093, p.č. 5095, p.č. 5091 vše 

v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předloženého situačního nákresu. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4949, p.č. 5089, p.č. 

4950, p.č. 3991, p.č. 4945/1, p.č. 4007, p.č. 4008, p.č. 4009, p.č. 4010, p.č. 4011/1, p.č. 4013, 

p.č. 4012, p.č. 5090, p.č. 4037, p.č. 4039, p.č. 4040,  p.č. 5094, p.č. 4167/7, p.č. 4167/6,  p.č. 

5087,  p.č. 4160/1, p.č. 5092, p.č. 5093, p.č. 5095, p.č. 5091 vše v k.ú. Přerov o celkové 

výměře cca 2217 m2. 

 

3. zřizuje věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat podzemní  kabelové vedení  NN v aNNk o celkové délce 2200 

m  a připojení na odběrní místa do elektroměrové rozvodnice  umístěné na nemovitostech v 

souladu s platnými směrnicemi a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a  odstranění tohoto kabelového vedení k tíži pozemků p.č. 4949, p.č. 5089, 

p.č.4950, p.č. 3991,   p.č.4945/1, p.č. 4007, p.č. 4008, p.č. 4009, p.č. 4010, p.č. 4011/1, p.č. 

4013, p.č. 4012, p.č.   5090, p.č. 4037, p.č. 4039, p.č. 4040,  p.č. 5094, p.č. 4167/7, p.č. 

4167/6, p.č. 5087, p.č. 4160/1,  p.č. 5092, p.č. 5093, p.č. 5095, p.č. 5091 vše v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce , a.s., se 

sídlem Děčín  IV –Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, a to po uplynutí zákonem 

stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o 

právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným ze 

služebnosti a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

zastoupená na základě plné moci evid.č. PM/II-007/2017 zmocněncem společností ENPRO 

Energo s.r.o.,  se sídlem  Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí,  jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti 

 

 

3689/87/7/2018 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovitém majetku v majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 695 v k.ú. Čekyně  

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající 

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu - 

podzemní kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  

strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 

nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto 
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kabelu k tíži pozemku p.č. 695 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035. 

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

břemene - služebnosti je stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou města 

Přerova s účinností od 15.6.2017 ve výši 40,- Kč/bm, navýšených o příslušnou sazbu DPH, celkem 

minimálně 1000,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH. 

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

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

pozemku a budoucím povinným) a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 

24729035 (jako budoucím oprávněným a stavebníkem) ve znění dle přílohy č. 1. 

Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, kterým 

budoucí povinný udělí právo provést stavbu  „Přerov – Čekyně, Město Přerov, p.č. 695, kNN“ na 

pozemku p.č. 695  v  k.ú. Čekyně, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním 

úřadem pro výše uvedenou stavbu.  

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Přerov – Čekyně, Město Přerov, p.č. 695, kNN“ 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: 30.04.2018 

 

 

3690/87/7/2018 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité 

věci statutárním městem Přerov - pozemku p.č. 977 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 977 ostatní plocha o výměře cca 1026 m2 v k.ú. Žeravice 

statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Stavební úpravy 

chodníků podél silnice III/4361 v obci Žeravice“ a schvaluje zřízení věcného břemene – 

služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene strpět na služebném 

pozemku chodník vybudovaný v rámci stavby „Stavební úpravy chodníků podél silnice 

III/4361 v obci Žeravice“ a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené 

nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění chodníku k  tíži pozemku p.č. 977 v k.ú. Žeravice, ve vlastnictví Olomouckého 

kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch 

statutárního města Přerova a uzavření nájemní smlouvy a smlouvy 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, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však ve výši 1.000,- 

Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude 

uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

„Stavební úpravy chodníků podél silnice III/4361 v obci Žeravice“ a po vyhotovení geometrického 
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plánu na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové úhrady za 

zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

 

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. 

 

 

3691/87/9/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+kk), o ploše 56,40 

m2, v domě č. p. 2144, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1158,v k. ú. 

Přerov, nám. Fr. Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní J.K., za nájemné 

ve výši 2.815 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 06. 2018 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.05.2018 

 

 

3692/87/10/2018 Přerovský rádce: Vánoce 2017 (vyhodnocení dotazníku) 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyhodnocení dotazníku Přerovský rádce: Vánoce 

2017. 

 

 

3693/87/10/2018 Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské 

osnovy mezi subjekty 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské 

osnovy mezi statutárním městem Přerov a Českou republikou – Ústavem pro hospodářskou 

úpravu lesů Brandýs nad Labem. 

 

2. pověřuje podpisem Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské 

osnovy vedoucího Odboru stavebního úřadu a životního prostředí RNDr. Pavla Juliše. 

 

 

3694/87/10/2018 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města, a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ (která je součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci v centru města v termínu 23.3.2018, 16:00 – 24:00 hod. a to u vozidla, jehož největší 
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technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační 

služby, nám, T. G. Masaryka. Výjimka je vydávána z důvodu zajištění koncertu „ Ondřeje Havelky a 

jeho Melody Markes“. Po vyložení účinkujících a aparatury bude vozidlo odstaveno na místo 

vyhrazené pro „KIS“ na základě udělené výjimky umožňující odstavit vozidla před Městský dům za 

autobusovou zastávku.  

 

Provozovatel vozidla: 

Petr Podlipný, Bezová 255, Jesenice, IČ: 65386830 

RZ: 6S38992    SCANIA   AUTOBUS DÁLKOVÝ   18 000 kg 

 

Trasa výjimky: 

ul. Kratochvílova, ul. Bratrská, Přerov 

 

 

V Přerově dne 8. března 2018 

 

 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                    Rudolf Neuls 

primátor statutárního města Přerova                                                                   člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


