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USNESENÍ z 5. schůze Rady města Přerova konané dne 13. prosince 2018 

 

109/5/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 5. schůze Rady města 

Přerova konané dne 13. prosince 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 5. schůze Rady města Přerova konané dne 13. prosince 2018, 

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. 

schůze Rady města Přerova. 

 

110/5/4/2018 Rozpočtové opatření č. 24 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové 

zprávy. 

 

111/5/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-

Vinary, Za Vrbím“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, zrušení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-

Vinary, Za Vrbím“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

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

 

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

propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, je účastník výběrového řízení 

společnost KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213, 

 

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

společností KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213, jako dodavatelem 

veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za 

Vrbím“. 

 

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

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

 

4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisu smlouvy o dílo mezi 

Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností KARETA s.r.o., Krnovská 51, 

792 01 Bruntál, IČ 62360213, jako dodavatelem k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava 

propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“.  

 

Cena za plnění bude činit: 1 888 887,35 Kč bez DPH, tj. 2 285 553,69  Kč včetně 21% DPH. 
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112/5/6/2018 Veřejná zakázka „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do 

domů Denisova 6, 8 Přerov“ – 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 „Výměna oken z uliční 

strany a vstupních dveří do domů Denisova 6, 8 Přerov“, 

 

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

oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 6, 8 Přerov je účastník výběrového 

řízení OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČ 27689719, jehož 

nabídka byla jedinou nabídkou podanou do výběrového řízení a je nabídkou, která splnila 

stanovené zadávací podmínky, 

 

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

obchodní společností OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČ 

27689719, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken z uliční 

strany a vstupních dveří do domů Denisova 6, 8 Přerov“. Cena za plnění bude činit 600 000 

Kč bez DPH, tj. 690 000,- Kč vč. DPH, 

 

4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

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. 

 

113/5/6/2018 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1601/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100779MLA, na 

realizaci stavby „Točna MAD Přerov IX - Lýsky“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy 

objednatele SML/1601/2018, č. smlouvy zhotovitele 1532.8100779MLA, ze dne 21.11.2018, na 

realizaci stavby „Točna MAD Přerov IX - Lýsky“, se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 

138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 3.  

 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem 

č. 1 snižuje o 17 092,10 Kč bez DPH, z původní ceny 1 019 327,- Kč bez DPH sjednané ve smlouvě, 

na konečnou cenu 1 002 234,- Kč bez DPH (rozdíl v částkách je dán předchozím zaokrouhlením),  

 

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

realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 27/2/6/2018 ze dne 15. listopadu 2018. 
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114/5/6/2018 Veřejná zakázka „Celková oprava elektroinstalace společných prostor 

v bytových domech Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 v Přerově“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Celková oprava elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kratochvílova 20 a 

Na hrázi 34 v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Celková oprava elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kratochvílova 20 a 

Na hrázi 34 v Přerově“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

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

Přerov 

25395653 

3. QDS Group a.s., Kneslova 700/1, Černovice, 618 00 Brno 28265971 

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

5. Energy Solutions and Savings s.r.o., Stupkova 952/18, Nová Ulice, 779 00 

Olomouc 

29398151 

6. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

27769585 

7. ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., Gargulákova 1647/34, Husovice, 614 00 Brno 47917059 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018, komisi 

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele 

Emanuel Řehoř odborník Stanislav Jurečka odborník 

Ing. Eva Pospíšilíková odborník Bc. Marek Rybářík odborník 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou 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 Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

115/5/6/2018 Veřejná zakázka „Oprava kanalizační přípojky pro restauraci 

Michalov“ - 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 stavební práce „Oprava 

kanalizační přípojky pro restauraci Michalov“ dle příloh č. 1 - 2,   

 

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

„Oprava kanalizační přípojky pro restauraci Michalov“, 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 ve znění č. 5/2018, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. ZAK PLUS – stavba s.r.o., Polní 85, 750 02 Přerov 25826069 

2. Všeobecná stavební Přerov s.r.o., Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - 

Žeravice 

46581367 

3. Insta CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 25374311 

4. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I/51, 750 02 Přerov  49689053 

5. Profistav Přerov a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov - Újezdec 25395653 

6. Eko Agrostav a.s., Tovačovská 300, 

750 02 Přerov 

47672200 

7. Podlas s.r.o., U Botanické zahrady 795/6a, 779 00 Olomouc - Neředín 25844938 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018, komisi pro otevírání obálek, 

posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Michal Zácha Zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová  Zástupce zadavatele 

2. Ing. Kateřina 

Ministrová 

Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– Oddělení bytové 

správy 

Bc. Marek Rybařík Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

3. Ing. Eva 

Pospíšilíková 

Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– Oddělení bytové 

správy 

Dagmar Navrátilová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

Oddělení bytové správy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Bc. Kristýna Čechová Odbor řízení projektů a 

investic 

  



5 

 

5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

116/5/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 

649/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

pozemku p.č. 649/13 ostatní plocha  o výměře cca 1310 m2 a části pozemku p.č. 649/12 ostatní plocha 

o výměře cca 105 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

117/5/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod částí pozemku p.č. 

5307/17, p.č. 5307/250 a p.č. 5307/256 v k.ú. Přerov 

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

pozemků p.č. 5307/17 ostatní plocha o výměře cca 30 m2, p.č. 5307/250 ostatní plocha o výměře cca 

10 m2 a p.č. 5307/251 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 vše  k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

118/5/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený 

nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částmi 

pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, do 

základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o.  

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

statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře cca 900 m2, částí pozemku p.č. 

1222/10 (orná půda) o výměře cca 2 070 m2 a částí pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře cca 800 m2, vše v k.ú. Čekyně, do základního kapitálu obchodní společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov. 

 

119/5/7/2018 Podání informací k usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 

41/3/3/2018 ze dne 10.12.2018 náměstkem primátora Michalem Záchou 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace podané náměstkem primátora 

Michalem Záchou k usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 41/3/3/2018 ze dne 10.12.2018, kterým 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, 

kterou dne 22.12.2016 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 

Praha 1, jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2 v 

k.ú. Přerov. 

 

 



6 

 

 

120/5/7/2018 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, 

p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 

216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 

236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, 

p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, 

p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 

368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku 

p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

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

nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2, p.č. st. 539 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2, p.č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2, 

p.č. 30/22 ostatní plocha o výměře 75 m2, p.č. 216/6 trvalý travní porost o výměře 2707 m2, p.č. 216/9 

ostatní plocha o výměře 24908 m2,  p.č. 216/20 trvalý travní porost o výměře 7468 m2, p.č. 216/24 

ostatní plocha o výměře 1085 m2, p.č. 216/25 ostatní plocha o výměře 152 m2, p.č. 216/31 ostatní 

plocha o výměře 1898 m2, p.č. 216/32 ostatní plocha o výměře 1244 m2, p.č. 216/33 ostatní plocha o 

výměře 2163 m2, p.č. 216/40 trvalý travní porost o výměře 902 m2, p.č. 236/1 ostatní plocha o výměře 

2189 m2, p.č. 236/2 ostatní plocha o výměře 6217 m2, p.č. 236/4 ostatní plocha o výměře 2054 m2, p.č. 

236/5 ostatní plocha o výměře 3902 m2, p.č. 237 ostatní plocha o výměře 3313 m2, p.č. 238/2 ostatní 

plocha o výměře 4580 m2, p.č. 238/4 ostatní plocha o výměře 561 m2, p.č. 238/6 ostatní plocha o 

výměře 645 m2, p.č. 238/11 ostatní plocha o výměře 291 m2, p.č. 238/16 ostatní plocha o výměře 13 

m2, p.č. 238/17 ostatní plocha o výměře 461 m2,  p.č. 238/26 ostatní plocha o výměře 586 m2, p.č. 

238/28 ostatní plocha o výměře 585 m2, p.č. 238/29 ostatní plocha o výměře 1080 m2, p.č. 238/32 

ostatní plocha o výměře 450 m2, p.č. 238/36 ostatní plocha o výměře 872 m2, p.č. 239/1 trvalý travní 

porost o výměře 310 m2, p.č. 239/3 trvalý travní porost o výměře 394 m2, p.č. 357/1 ostatní plocha o 

výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ostatní plocha o výměře 1026 m2, p.č. 360/4 ostatní plocha o výměře 384 

m2, p.č. 368/4 orná půda o výměře 2144 m2, p.č. 520/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 a p.č. 656 ostatní 

plocha o výměře 173 m2 všechny v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, 

Komenského 35, IČ: 14617099  za část pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře 83164 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova dle geometrického plánu č. 665-199/2017 označené jako pozemek p.č. 1040/6 v 

k.ú. Újezdec u Přerova  ve vlastnictví statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen pozemků ve 

výši 68.100,-Kč, který bude navýšen o příslušnou sazbu DPH, ve prospěch statutárního města Přerova 

a schválit uzavření směnné smlouvy mezi PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 

14617099 a statutárním městem Přerov. 

 

121/5/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

nebytové jednotky č. 191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 

Přerov (Kozlovská 4) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 26.2.2018 na 

nebytovou jednotku č. 191/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o výměře 91,40 m2 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Papír Plus s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 652/17, IČ 25824392, jako nájemcem. Nájemní vztah bude 

skončen okamžikem doručení výpovědi nájemci. 
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122/5/7/2018 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 613 a p.č. 615 oba v k.ú. Žeravice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem  části pozemku p.č. 613 lesní pozemek  o výměře 

20 m2 a části pozemku p.č. 615 ostatní plocha  o výměře 5 m2 oba v k.ú. Žeravice a uzavření nájemní 

smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Y. Š., jako nájemcem. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.1.2019 do 30.6.2019, nájemné bude činit 40,- 

Kč/m2/rok, t.j. celkem 500,- Kč. 

 

123/5/7/2018 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemků p.č. 

484/2, p.č. 481, p.č. 502/1 vše v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 484/2 ostatní plocha o výměře 

9 m2, části p.č. 481 ostatní plocha o výměře 24 m2 a části pozemku p.č. 502/1 ostatní plocha o výměře 

552 m2 vše v k.ú. Předmostí statutárním městem Přerov za účelem realizace stavby "Úprava silnice 

I/47 v místě napojení EMOS v Přerově" a uzavření nájemní smlouvy mezi Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČ: 709 94 

234  (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem). Nájem bude uzavřen na 

dobu neurčitou, nájemné bude činit 23.400,- Kč/rok, navýšené o příslušnou sazbu DPH, tj. 40,- 

Kč/m2/rok, navýšené o příslušnou sazbu DPH a bude každoročně upravován dosaženým indexem 

spotřebitelských cen a životních nákladů za posledních 12 měsíců předchozího roku. 

 

124/5/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a nájem  

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerov p.č. 

3063/10, p.č. 3091/1, p.č. 3157/1, p.č. 3158/13, p.č. 3158/14 p.č. 3158/18, 

p.č. 3161/1, p.č. 5014/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby podzemního kabelového vedení VN  Přerov, VN 951,Pr-

3435xPR3424-výměna kVN" na pozemcích p.č. 3063/10, p.č. 3091/1, p.č. 3157/1, p.č. 

3158/13, p.č. 3158/14 p.č. 3158/18, p.č. 3161/1, p.č. 5014/1 vše v k.ú. Přerov  v k.ú. Přerov v 

rozsahu situačního výkresu. 

 

2. schvaluje - nájem části  pozemků p.č. 3063/10  ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 3091/1 

ostatní plocha o výměře 43 m2, p.č. 3157/1 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 3158/13 ostatní 

plocha o výměře 8 m2, p.č. 3158/14 ostatní plocha o výměře 68 m2 p.č. 3158/18 ostatní plocha 

o výměře 52 m2, p.č. 3161/1 ostatní plocha o výměře 110 m2, p.č. 5014/1 ostatní plocha o 

výměře 10 m2 vše v k.ú. Přerov vše v k.ú. Přerov 

 

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

věcného břemene  služebnosti zřídit a provozovat  podzemní kabelové vedení VN k tíži 

pozemků p.č. 3063/10, p.č. 3091/1, p.č. 3157/1, p.č. 3158/13, p.č. 3158/14 p.č. 3158/18, p.č. 

3161/1, p.č. 5014/1 vše v k.ú. Přerov , a  s tím spojené omezení povinného  spočívající  v 

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

na zatížené nemovitosti  za účelem  zajištění provozu a údržby  včetně případné rekonstrukce  

a odstranění tohoto kabelového vedení VN uloženého   na pozemcích v  majetku statutárního 

města Přerov, ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, IČ. 24729035, a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění nájmu 

dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní smlouvu a 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a společností ČEZ 
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Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ. 24729035, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím  oprávněným ze služebnosti, ve znění přílohy č. 1. 

 

125/5/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a nájem  

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerov p.č.  

4394/1,  p.č. 4293/1, p.č. 4950, p.č. 4672/1, p.č. 5091, p.č. 3473/1, p.č. 

5087, p.č. 5088/3, p.č.  4160/1, p.č. 5089, p.č.  5095, p.č 5092, p.č 5104/1, 

p.č 5084/10, p.č 3751/1, p.č.  6774/2, p.č 6786/1, .... vše v k.ú. Přerov  - 

trasa I. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby digitální optické sítě T-Mobile Czech Republik a.s., "stavba 

INSCZ_79002_Přerov"_lokalita  1."-  na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerov 

p.č. 4394/1,  p.č. 4293/1, p.č. 4950, p.č. 4672/1, p.č. 5091, p.č. 3473/1, p.č. 5087, p.č. 5088/3, 

p.č.  4160/1, p.č. 5089, p.č.  5095, p.č 5092, p.č 5104/1, p.č 5084/10, p.č 3751/1, p.č.  6774/2, 

p.č 6786/1, p.č. 5090, p.č.  3642/1, p.č. 4949,  p.č. 4946/1, p.č. 5099/1, p.č 5085, p.č 6774/8, 

p.č. 6805, p.č 4293/3, p.č 5116/1, p.č. 4942, p.č 3779, p.č. 5102/5, p.č. 5093, p.č. 3826/1, p.č. 

5104/6, p.č. 4345/2, p.č.  4945/1, p.č. 3800/1, p.č. 4394/63, p.č.  3686/1, p.č.  6799/3, p.č.  

4394/62, p.č. 5111, p.č. 6577/2, p.č. 3661, p.č 4394/67, p.č 3749/1, p.č. 6800/1, p.č 5098/2, p.č 

3684, p.č 6577/26, p.č 4946/4, p.č 4167/6, p.č.  3646/1, p.č.  5094, p.č. 4943/1, p.č. 6793/2,  

p.č.  5099/4,  p.č.  3534, p.č. 5100, p.č. 5099/5, p.č. 5098/1, p.č. 6716/2, p.č. 6793/1, p.č.  

4943/3,  p.č. 6784/3, p.č. 3642/3, p.č. 6784/6 vše v k.ú. Přerov. 

 

Přípojky na pozemcích p.č 6568/11, p.č. 6577/267, p.č. 5106/2, p.č.  3443/64, p.č. 6577/266, p.č. 

4306/1, p.č. 3619/1, p.č. 3443/66, p.č. 4394/58, p.č. 6965/2, p.č. 6585/1, p.č. 3445/1, p.č. 3445/11,  

p.č. 6749/1, p.č. 6785/1, p.č. 6577/34,  p.č. 4320/1, p.č. 5088/2,  p.č.  6747/2, p.č. 3445/9, p.č. 3445/8,  

p.č. 3445/4, p.č. 4013, p.č. 3445/3, p.č. 5101/1 a p.č. 4384 vše v k.ú. Přerov  v rozsahu situačního 

výkresu za podmínky uložení přípolože ( neveřejné sitě) pro statutární město Přerov v rozsahu  

situačního výkresu. Jedná se o HDPE trubičku 14/10 s podélným červeným proužkem, která bude 

uložena v páteřní trase elektronického vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,  a bude 

sloužit pro uložení optického vlákna pro potřeby statutárního města Přerov. 

 

2. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 4394/1 ostatní plocha  o výměře 2204 m2,p.č. 4293/1 

ostatní plocha  o výměře 1529 m2 , p.č. 4950 ostatní plocha  o výměře 553 m2, p.č. 4672/1 

ostatní plocha  o výměře 601 m2, p.č. 5091 ostatní plocha  o výměře 507 m2 p.č. 3473/1 ostatní 

plocha  o výměře 460 m2, p.č. 5087 ostatní plocha  o výměře  426 m2, p.č. 5088/3 ostatní 

plocha  o výměře 410 m2, p.č.  4160/1 ostatní plocha  o výměře 354 m2, p.č. 5089 ostatní 

plocha  o výměře 343 m2, p.č.  5095 ostatní plocha  o výměře 318 m2, p.č 5092 ostatní plocha  

o výměře 295 m2, p.č. 5104/1 ostatní plocha  o výměře 210 m2, p.č. 5084/10 ostatní plocha  o 

výměře 2204 m2, p.č. 3751/1 ostatní plocha  o výměře 205 m2, 6774/2 ostatní plocha  o 

výměře 203 m2, p.č. 6786/1 ostatní plocha  o výměře 203 m2, p.č  5090 ostatní plocha  o 

výměře 197 m2, p.č.  3642/1 ostatní plocha  o výměře 187 m2, p.č. 4949 ostatní plocha  o 

výměře182 m2, p.č. 4946/1 ostatní plocha  o výměře 173 m2, p.č. 5099/1 ostatní plocha  o 

výměře 172 m2, p.č. 5085 ostatní plocha  o výměře 164 m2, p.č. 6774/8 ostatní plocha  o 

výměře 159 m2, p.č. 6805 ostatní plocha  o výměře 143 m2, p.č. 4293/3 ostatní plocha  o 

výměře 137 m2, p.č. 5116/1 ostatní plocha  o výměře 127 m2, p.č. 4942 ostatní plocha  o 

výměře 122 m2 , p.č.  3779 ostatní plocha  o výměře 112 m2, p.č. 5102/5 ostatní plocha  o 

výměře 106 m2, p.č. 5093 ostatní plocha  o výměře 104 m2 p.č. 3826/1 ostatní plocha  o 

výměře 97 m2, p.č. 5104/6 ostatní plocha  o výměře 96 m2, p.č. 4345/2 ostatní plocha  o 

výměře 93 m2 , p.č.  4945/1 ostatní plocha  o výměře  91 m2, p.č. 3800/1 ostatní plocha  o 

výměře 87 m2 , p.č. 4394/63  ostatní plocha  o výměře 85 m2, p.č.  3686/1 ostatní plocha  o 

výměře 82  m2, p.č.  6799/3 ostatní plocha  o výměře 78 m2,  p.č.  4394/62 ostatní plocha  o 

výměře  72 m2,  p.č. 5111 ostatní plocha  o výměře  61  m2, p.č. 6577/2 ostatní plocha  o 
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výměře 56  m2, p.č 3661 ostatní plocha  o výměře 50 m2, p.č 4394/67 ostatní plocha  o výměře  

49 m2 , p.č 3749/1 ostatní plocha  o výměře 48 m2, p.č 6800/1 ostatní plocha  o výměře 43 m2, 

p.č 5098/2 ostatní plocha  o výměře 42 m2, p.č 3684 ostatní plocha  o výměře 40 m2, p.č.  

6577/26 ostatní plocha  o výměře 39 m2, p.č . 4946/4 ostatní plocha  o výměře 37 m2, p.č 

4167/6 ostatní plocha  o výměře 38 m2, p.č.  3646/1 ostatní plocha  o výměře 37 m2 ,p.č.  5094 

ostatní plocha  o výměře 35m2, p.č. 4943/1 ostatní plocha  o výměře  34 m2, p.č. 6793/2 ostatní 

plocha  o výměře  32 m2,  p.č.  5099/4 ostatní plocha  o výměře  29 m2 ,  p.č.  3534  ostatní 

plocha  o výměře  20 m2, p.č.  5100 ostatní plocha  o výměře  19 m2, p.č.  5099/5 ostatní 

plocha  o výměře 19 m2, p.č.  5098/1 ostatní plocha  o výměře 18 m2, p.č. 6716/2 ostatní 

plocha  o výměře  18 m2, p.č. 6793/1 ostatní plocha  o výměře 17 m2, p.č.  4943/3 ostatní 

plocha  o výměře  14 m2,  p.č. 6784/3 ostatní plocha  o výměře 8  m2, p.č. 3642/3 ostatní 

plocha  o výměře 7 m2, p.č.  6784/6 ostatní plocha  o výměře   6 m2, p.č. 6868/11 ostatní 

plocha  o výměře 7259 m2, p.č. 6577/267 ostatní plocha  o výměře 114 m2, p.č. 5106/2 ostatní 

plocha  o výměře 43 m2, p.č.  3443/64 ostatní plocha  o výměře 43 m2, p.č. 46577/266 ostatní 

plocha  o výměře 36 m2, p.č. 4306/1 ostatní plocha  o výměře 30 m2, p.č. 3619/1 ostatní plocha  

o výměře 28 m2, p.č. 3443/66 ostatní plocha  o výměře 28 m2,  p.č. 4394/58 ostatní plocha  o 

výměře 23 m2, p.č. 6965/2 ostatní plocha  o výměře 22 m2, p.č. 6585/1 ostatní plocha  o 

výměře 14 m2, p.č. 3445/1 ostaní plocha o výměře 13 m2,  p.č. 3445/11 ostatní plocha  o 

výměře 13 m2, p.č. 6749/1 ostatní plocha  o výměře 13 m2, p.č. 6785/1 ostatní plocha  o 

výměře 8 m2, p.č. 6577/34 ostatní plocha  o výměře 8 m2, p.č. 4320/1 ostatní plocha  o výměře 

8 m2, p.č. 5088/2 ostatní plocha  o výměře 7 m2, p.č.  6747/2 ostatní plocha  o výměře 7 m2, 

p.č. 3445/9 ostatní plocha o výměře 6 m2, p..č. 3445/8 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 

3445/4 ostatní plocha o výměře 4 m2,  p.č. 4013 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 3445/3 

ostatní plocha  o výměře 3 m2, p.č. 5101/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. 4384 zastavěná 

plocha o výměře 2 m2  vše v k.ú. Přerov 

 

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

věcného břemene  služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení 

elektronických komunikací (digitální optickou síť) a přípojek  elektronických komunikací,  a s 

tím spojení omezení povinného  spočívající  v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému  a jim 

pověřeným třetím osobám  přístup  a příjezd na zatížené nemovitosti  za účelem  zajištění 

provozu a údržby  včetně případné rekonstrukce  a odstranění tohoto digitálního vedení včetně  

uložení  přípolože v páteřní trase tohoto vedení - HDPE trubičky průměru 14/10 s podélným 

červeným proužkem pro statutární město Přerov (dle výkresu  INCZ.79002 Přerov lokalita 1, 

který je součástí smlouvy) k tíži pozemků p.č. 4394/1,  p.č. 4293/1, p.č. 4950, p.č. 4672/1, p.č. 

5091, p.č. 3473/1, p.č. 5087, p.č. 5088/3, p.č.  4160/1, p.č. 5089, p.č.  5095, p.č 5092, p.č 

5104/1, p.č 5084/10, p.č 3751/1, p.č.  6774/2, p.č 6786/1, p.č. 5090, p.č.  3642/1, p.č. 4949,  

p.č. 4946/1, p.č. 5099/1, p.č 5085, p.č 6774/8, p.č. 6805, p.č 4293/3, p.č 5116/1, p.č. 4942, p.č 

3779, p.č. 5102/5, p.č. 5093, p.č. 3826/1, p.č. 5104/6, p.č. 4345/2, p.č.  4945/1, p.č. 3800/1, 

p.č. 4394/63, p.č.  3686/1, p.č.  6799/3, p.č.  4394/62, p.č. 5111, p.č. 6577/2, p.č. 3661, p.č 

4394/67, p.č 3749/1, p.č. 6800/1, p.č 5098/2, p.č 3684, p.č 6577/26, p.č 4946/4, p.č 4167/6, 

p.č.  3646/1, p.č.  5094, p.č. 4943/1, p.č. 6793/2,  p.č.  5099/4,  p.č.  3534, p.č. 5100, p.č. 

5099/5, p.č. 5098/1, p.č. 6716/2, p.č. 6793/1, p.č.  4943/3,  p.č. 6784/3, p.č. 3642/3, p.č. 

6784/6 vše v k.ú. Přerov. 

 

Přípojky na pozemcích p.č 6568/11, p.č. 6577/267, p.č. 5106/2, p.č.  3443/64, p.č. 6577/266, p.č. 

4306/1, p.č. 3619/1, p.č. 3443/66, p.č. 4394/58, p.č. 6965/2, p.č. 6585/1, p.č. 3445/1, p.č. 3445/11,  

p.č. 6749/1, p.č. 6785/1, p.č. 6577/34,  p.č. 4320/1, p.č. 5088/2,  p.č.  6747/2, p.č. 3445/9, p.č. 3445/8, 

p.č. 3445/4, p.č. 4013, p.č. 3445/3, p.č. 5101/1 a p.č. 4384 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerov, ve prospěch  společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 

64949681, a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení 

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti  mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím 

povinným ze služebnosti a společností a  T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 

IČ 64949681,  jako stavebníkem, nájemcem a budoucím  oprávněným ze služebnosti,  příloha č. 1. 
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem HDPE trubičky 14/10 s podélným červeným 

proužkem,  v rozsahu specifikace smlouvy o nájmu a výkresu přípolože, která bude uzavřena 

mezi  společností   T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681, 

jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem  předmětu nájmu  přípolože 

v páteřní trase tohoto vedení - TDPE trubičky průměru 14/10 s podélným červeným proužkem 

pro statutární město Přerov (dle výkresu  INCZ.79002 Přerov lokalita 1, který je součástí 

smlouvy) k tíži pozemků p.č. 4394/1,  p.č. 4293/1, p.č. 4950, p.č. 4672/1, p.č. 5091, p.č. 

3473/1, p.č. 5087, p.č. 5088/3, p.č.  4160/1, p.č. 5089, p.č.  5095, p.č 5092, p.č 5104/1, p.č 

5084/10, p.č 3751/1, p.č.  6774/2, p.č 6786/1, p.č. 5090, p.č.  3642/1, p.č. 4949,  p.č. 4946/1, 

p.č. 5099/1, p.č 5085, p.č 6774/8, p.č. 6805, p.č 4293/3, p.č 5116/1, p.č. 4942, p.č 3779, p.č. 

5102/5, p.č. 5093, p.č. 3826/1, p.č. 5104/6, p.č. 4345/2, p.č.  4945/1, p.č. 3800/1, p.č. 4394/63, 

p.č.  3686/1, p.č.  6799/3, p.č.  4394/62, p.č. 5111, p.č. 6577/2, p.č. 3661, p.č 4394/67, p.č 

3749/1, p.č. 6800/1, p.č 5098/2, p.č 3684, p.č 6577/26, p.č 4946/4, p.č 4167/6, p.č.  3646/1, 

p.č.  5094, p.č. 4943/1, p.č. 6793/2,  p.č.  5099/4,  p.č.  3534, p.č. 5100, p.č. 5099/5, p.č. 

5098/1, p.č. 6716/2, p.č. 6793/1, p.č.  4943/3,  p.č. 6784/3, p.č. 3642/3, p.č. 6784/6 vše v k.ú. 

Přerov Dále  přípolože  (dle výkresu  INCZ.79002 Přerov lokalita 2, který je součástí 

smlouvy) k tíži pozemků: p.č. 30/1, p.č.  30/7, p.č. 65/14, p.č.  539/1, p.č. 520/1, p.č. 65/2, p.č. 

593/1, p.č. 540, p.č.  30/66 p.č.  65/16, p.č.  518/4, p.č.  519, p.č.  526/2, p.č. 592/1, p.č.  529/2, 

p.č. 528/7, p.č.  130/2, p.č.  33/2, p.č. 594, p.č.  626, p.č.  30/55, p.č.  516/1, p.č.  33/11, p.č.  

30/53, p.č. 30/68, p.č. 30/3, p.č. 30/67,  p.č. 516/4, p.č.  542/3, p.č. 33/5, p.č. 131/7, p.č. 30/6, 

p.č. 136, p.č. 600 vše v k.ú. Předmostí  a  p.č. 6704/12 v k.ú. Přerov a  přípolože (dle výkresu  

INCZ.79002 Přerov lokalita 3, který je součástí smlouvy) k tíži pozemků  p.č. 2883/1, p.č. 

2680/1, p.č. 5015, p.č. 2680/21, p.č. 3161/1, p.č. 2645/1, p.č. 5024/4, p.č. 3346/1, 

p.č.5013/1,p.č. 2790/1, p.č. 4934/5, p.č. 552/1, p.č. 4938/1, p.č. 3157/1, p.č. 5014/1, p.č. 

4924/2, p.č. 4954, p.č. 5005, p.č. 4939, p.č. 535, p.č. 462/2, p.č. 4933/7, p.č. 4937, p.č. 3112/1, 

p.č. 2403/4, p.č. 5017, p.č. 4953, p.č. 4956/1, p.č. 551/2, p.č. 2701, p.č. 237/1, p.č. 556, 5021, 

p.č. 3063/10, p.č.3158/25, p.č.3158/12, p.č. 5016, p.č. 4926/3, p.č. 587/1, p.č. 2883/2, p.č. 

542/1, p.č. 3158/20, p.č. 3158/2, p.č. 3158/21, p.č. 3082/2, p.č. 475, p.č. 2883/77, p.č. 

3158/16, p.č. 3123/1, p.č. 5018, p.č. 3123/43, p.č. 3158/19, p.č. 4957/3, p.č. 4926/28, p.č. 

3123/44, p.č. 3091/1, p.č. 3158/17, p.č.3158/6, 739/9, p.č.3158/15, p.č. 3123/45, p.č.3123/42, 

p.č. 551/4, p.č.3158/26, p.č.3158/22, p.č. 540, p.č. 3158/14, p.č. 3158/23, p.č. 4957/2, p.č. 

3158/24, p.č. 4926/25, p.č. 5073/3, p.č. 3120, p.č. 510/2, p.č. 3158/31, p.č. 4951/3, p.č. 

3158/30, p.č. 4952, p.č. 3063/9, p.č. 3158/32, p.č. 2645/43, p.č.3158/29, p.č.597/3, p.č. 596/1, 

p.č. 739/13 v k.ú. Přerov, na dobu určitou  25 let od účinnosti smlouvy,  za jednorázovou 

úhradu  10 000,- Kč navýšenou o příslušnou sazbu DPH, příloha č. 2. 

 

126/5/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a nájem  

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 

pozemcích p.č. 30/1, p.č.  30/7, p.č. 65/14, p.č.  539/1, p.č. 520/1, p.č. 

65/2, p.č. 593/1, p.č. 540,.......vše v k.ú. Předmostí  a  p.č. 6704/12 v k.ú. 

Přerov  - trasa II . 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby digitální optické sítě T-Mobile Czech Republik a.s., "stavba 

INSCZ_79002_Přerov"_lokalita 2 na pozemcích : p.č. 30/1, p.č.  30/7, p.č. 65/14, p.č.  539/1, 

p.č. 520/1, p.č. 65/2, p.č. 593/1, p.č. 540, p.č.  30/66 p.č.  65/16, p.č.  518/4, p.č.  519, p.č.  

526/2, p.č. 592/1, p.č.  529/2, p.č. 528/7, p.č.  130/2, p.č.  33/2, p.č. 594, p.č.  626, p.č.  30/55, 

p.č.  516/1, p.č.  33/11, p.č.  30/53, p.č. 30/68,  p.č. 30/3, p.č. 30/67,  p.č. 516/4, p.č.  542/3, 

p.č. 33/5, p.č. 131/7, p.č. 30/6, p.č. 136, p.č. 600 vše v k.ú. Předmostí  a  p.č. 6704/12 v k.ú. 

Přerov, přípojka na pozemku p.č. 299/2 v k.ú. Předmostí, v rozsahu situačního výkresu za 

podmínky uložení přípolože ( neveřejné sitě) pro statutární město Přerov v rozsahu  situačního 

výkresu. Jedná se o HDPE trubičku 14/10 s podélným červeným proužkem, která bude 
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uložena v páteřní trase elektronického vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,  a 

bude sloužit pro uložení optického vlákna pro potřeby statutárního města Přerov 

 

2. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 30/1 ostatní plocha o výměře 2316 m2, p.č.  30/7 ostatní 

plocha o výměře 644 m2, p.č. 65/14 ostatní plocha o výměře 447 m2, p.č.  539/1 ostatní plocha 

o výměře 306 m2, p.č. 520/1 ostatní plocha o výměře 275 m2, p.č. 65/2 ostatní plocha o 

výměře 259 m2, p.č. 593/1 ostatní plocha o výměře 252 m2, p.č. 540 ostatní plocha o výměře 

246 m2, p.č.  30/66 ostatní plocha o výměře 203 m2,  p .č. 65/16 ostatní plocha o výměře 186 

m2, p.č. 518/4 ostatní plocha o výměře 177 m2 , p.č.  519 ostatní plocha o výměře 166 m2, p.č. 

526/2 ostatní plocha o výměře 138 m2, p.č. 592/1 ostatní plocha o výměře 128 m2, p.č.  529/2 

ostatní plocha o výměře 125 m2, p.č. 528/7 ostatní plocha o výměře 115 m2, p.č.  130/2 

zahrada o výměře 113 m2 ,p.č.  33/2 orná půda o výměře 108 m2, p.č. 594 ostatní plocha o 

výměře 106 m2 , p.č 626 ostatní plocha o výměře 105 m2, p.č.  30/55 ostatní plocha o výměře 

67 m2, p.č.  516/1 ostatní plocha o výměře 63 m2 , p.č.  33/11 ostatní plocha o výměře 53 m2, 

p.č.  30/53 ostatní plocha o výměře 47 m2, p.č. 30/68 ostatní plocha o výměře 41 m2,  p.č. 30/3 

ostatní plocha o výměře 26 m2, p.č. 30/67 ostatní plocha o výměře 24 m2,  p.č. 516/4 ostatní 

plocha o výměře 20 m2, p.č.  542/3 ostatní plocha o výměře 20 m2, p.č. 33/5 ostatní plocha o 

výměře 18 m2, p.č. 131/7 zahrada o výměře 14 m2, p.č. 30/6 ostatní plocha o výměře 13 m2, 

p.č. 136 ostatní plocha o výměře 11 m2, p.č. 600 ostatní plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. 

Předmostí  a p.č. 6704/12  ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. Přerov. Přípojka na pozemku 

p.č. 299/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

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

věcného břemene  služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení 

elektronických komunikací (digitální optickou síť) a přípojek  elektronických komunikací,  a s 

tím spojení omezení povinného  spočívající  v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému  a jim 

pověřeným třetím osobám  přístup  a příjezd na zatížené nemovitosti  za účelem  zajištění 

provozu a údržby  včetně případné rekonstrukce  a odstranění tohoto digitálního vedení včetně  

uložení  přípolože v páteřní trase tohoto vedení - HDPE trubičky průměru 14/10 s podélným 

červeným proužkem pro statutární město Přerov (dle výkresu  INCZ.79002 Přerov lokalita 2, 

který je součástí smlouvy) k tíži pozemků: p.č. 30/1, p.č.  30/7, p.č. 65/14, p.č.  539/1, p.č. 

520/1, p.č. 65/2, p.č. 593/1, p.č. 540, p.č.  30/66 p.č.  65/16, p.č.  518/4, p.č.  519, p.č.  526/2, 

p.č. 592/1, p.č.  529/2, p.č. 528/7, p.č.  130/2, p.č.  33/2, p.č. 594, p.č.  626, p.č.  30/55, p.č.  

516/1, p.č.  33/11, p.č.  30/53, p.č. 30/68, p.č. 30/3, p.č. 30/67,  p.č. 516/4, p.č.  542/3, p.č. 

33/5, p.č. 131/7, p.č. 30/6, p.č. 136, p.č. 600 vše v k.ú. Předmostí  a  p.č. 6704/12 v k.ú. 

Přerov. Přípojka na pozemku p.č. 299/2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerov, 

ve prospěch  společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 

64949681, a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění nájmu dle bodu 2. návrhu 

usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti  mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, 

pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a společností a  T-Mobile Czech 

Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681,  jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím  oprávněným ze služebnosti. 

 

127/5/7/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu a nájem  

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 2883/1, 

p.č. 2680/1, p.č. 5015, p.č. 2680/21, p.č. 3161/1, p.č. 2645/1, p.č. 5024/4, 

p.č. 3346/1, .... vše v k.ú. Přerov - trasa III. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí souhlasí s umístěním stavby digitální optické sítě T-Mobile Czech Republik a.s., 

"stavba INSCZ_79002_Přerov"_lokalita 3."-  na pozemcích ve vlastnictví statutárního města  

p.č. 2883/1, p.č. 2680/1, p.č. 5015, p.č. 2680/21, p.č. 3161/1, p.č. 2645/1, p.č. 5024/4, p.č. 
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3346/1, p.č.5013/1,p.č. 2790/1, p.č. 4934/5, p.č. 552/1, p.č. 4938/1, p.č. 3157/1, p.č. 5014/1, 

p.č. 4924/2, p.č. 4954, p.č. 5005, p.č. 4939, p.č. 535, p.č. 462/2, p.č. 4933/7, p.č. 4937, p.č. 

3112/1, p.č. 2403/4, p.č. 5017, p.č. 4953, p.č. 4956/1, p.č. 551/2, p.č. 2701, p.č. 237/1, p.č. 

556, 5021, p.č. 3063/10, p.č.3158/25, p.č.3158/12, p.č. 5016, p.č. 4926/3, p.č. 587/1, p.č. 

2883/2, p.č. 542/1, p.č. 3158/20, p.č. 3158/2, p.č. 3158/21, p.č. 3082/2, p.č. 475, p.č. 2883/77, 

p.č. 3158/16, p.č. 3123/1, p.č. 5018, p.č. 3123/43, p.č. 3158/19, p.č. 4957/3, p.č. 4926/28, p.č. 

3123/44, p.č. 3091/1, p.č. 3158/17, p.č 3158/6, 739/9, p.č. 3158/15, p.č. 3123/45, p.č. 3123/42, 

p.č. 551/4, p.č.3158/26, p.č.3158/22, p.č. 540, p.č. 3158/14, p.č. 3158/23, p.č. 4957/2, p.č. 

3158/24, p.č. 4926/25, p.č. 5073/3, p.č. 3120, p.č. 510/2, p.č. 3158/31, p.č. 4951/3, p.č. 

3158/30, p.č. 4952, p.č. 3063/9, p.č. 3158/32, p.č. 2645/43, p.č. 3158/29, p.č. 597/3, p.č. 

596/1, p.č. 739/13 v k.ú. Přerov. 

 

Přípojka na pozemcích p.č. 2657/2, p.č. 3161/2, p.č. 2656/1, p.č. 3345/16, p.č. 2658, p.č. 3349/1, p.č. 

3345/2, p.č. 541/1, p.č. 3347/1, p.č. 3345/14, p.č. 3158/3,  p.č. 3114/4, p.č. 2657/19,  p.č. 3343/1, p.č. 

3343/4 vše v k.ú. Přerov v rozsahu situačního výkresu za podmínky uložení přípolože ( neveřejné sitě) 

pro statutární město Přerov v rozsahu  situačního výkresu. Jedná se o HDPE trubičku 14/10 s 

podélným červeným proužkem, která bude uložena v páteřní trase elektronického vedení společnosti 

T-Mobile Czech Republic a.s.,  a bude sloužit pro uložení optického vlákna pro potřeby statutárního 

města Přerov. 

 

2. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 2883/1 ostatní plocha o výměře 1999 m2, p.č. 2680/1 

ostatní plocha o výměře 641 m2, p.č. 5015 ostatní plocha o výměře 630 m2, p.č. 2680/21 

ostatní plocha o výměře 618 m2, p.č. 3161/1 ostatní plocha o výměře 616 m2, p.č. 2645/1 

ostatní plocha o výměře 539 m2, p.č. 5024/4 ostatní plocha o výměře 395 m2, p.č. 3346/1 

ostatní plocha o výměře  364 m2, p.č. 5013/1 ostatní plocha o výměře 308 m2, p.č. 2790/1 

ostatní plocha o výměře 296 m2, p.č. 4934/5 ostatní plocha o výměře 247 m2, p.č. 552/1 ostatní 

plocha o výměře  204 m2, p.č. 4938/1 ostatní plocha o výměře 195 m2, p.č. 3157/1 ostatní 

plocha o výměře 191 m2, p.č. 5014/1 ostatní plocha o výměře 177 m2, p.č. 4924/2 ostatní 

plocha o výměře 171 m2, p.č. 4954 ostatní plocha o výměře  148 m2, p.č. 5005 ostatní plocha o 

výměře  140 m2, p.č. 4939 ostatní plocha o výměře  132 m2, p.č. 535 ostatní plocha o výměře 

124 m2, p.č. 462/2 ostatní plocha o výměře 107 m2, p.č. 4933/7 ostatní plocha o výměře  106 

m2, p.č. 4937 ostatní plocha o výměře  101 m2, p.č. 3112/1 ostatní plocha o výměře 94  m2, 

p.č. 2403/4 ostatní plocha o výměře 87 m2, p.č. 5017 ostatní plocha o výměře 84 m2, p.č. 4953 

ostatní plocha o výměře  82 m2, p.č. 4956/1 ostatní plocha o výměře 80 m2, p.č. 551/2 ostatní 

plocha o výměře  77 m2, p.č. 2701 ostatní plocha o výměře  76 m2, p.č. 237/1 ostatní plocha o 

výměře 74 m2, p.č. 556 ostatní plocha o výměře  67 m2, 5021 ostatní plocha o výměře 65 m2, 

p.č. 3063/10 ostatní plocha o výměře 63 m2, p.č. 3158/25 ostatní plocha o výměře 59 m2, 

p.č.3158/12 ostatní plocha o výměře 57 m2, p.č. 5016 ostatní plocha o výměře 57 m2, p.č. 

4926/3 ostatní plocha o výměře 55 m2, p.č. 587/1 ostatní plocha o výměře 55 m2, p.č. 2883/2 

ostatní plocha o výměře  54 m2, p.č. 542/1 ostatní plocha o výměře 53 m2, p.č. 3158/20 ostatní 

plocha o výměře 49 m2, p.č. 3158/2 ostatní plocha o výměře  46 m2, p.č. 3158/21 ostatní 

plocha o výměře 44 m2, p.č. 3082/2 ostatní plocha o výměře  42 m2, p.č. 475 ostatní plocha o 

výměře  40 m2, p.č. 2883/77 ostatní plocha o výměře 39 m2, p.č. 3158/16 ostatní plocha o 

výměře 39 m2, p.č. 3123/1 ostatní plocha o výměře 35 m2, p.č. 5018 ostatní plocha o výměře 

35 m2, p.č. 3123/43 ostatní plocha o výměře  34 m2, p.č. 3158/19 ostatní plocha o výměře  27 

m2, p.č. 4957/3 ostatní plocha o výměře  27 m2, p.č. 4926/28 ostatní plocha o výměře 27 m2, 

p.č. 3123/44 ostatní plocha o výměře 25 m2, p.č. 3091/1 ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 

3158/17 ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č.3158/6 ostatní plocha o výměře 22 m2, 739/9 

ostatní plocha o výměře 21 m2, p.č. 3158/15 ostatní plocha o výměře 20 m2, p.č. 3123/45 

ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č.3123/42 ostatní plocha o výměře 18 m2, p.č. 551/4 ostatní 

plocha o výměře 16 m2, p.č. 3158/26 ostatní plocha o výměře  14 m2, p.č. 3158/22 ostatní 

plocha o výměře  14 m2, p.č. 540 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 3158/14 ostatní plocha o 

výměře  13 m2, p.č. 3158/23 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 4957/2 ostatní plocha o 

výměře 11 m2, p.č. 3158/24 ostatní plocha o výměře 10  m2, p.č. 4926/25 ostatní plocha o 

výměře 10 m2, p.č. 5073/3 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 3120 ostatní plocha o výměře 8 
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m2, p.č. 510/2 ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 3158/31 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 

4951/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 3158/30 ostatní plocha o výměře  6 m2, p.č. 4952 

ostatní plocha o výměře  6 m2, p.č. 3063/9 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 3158/32 ostatní 

plocha o výměře 6  m2, p.č. 2645/43 ostatní plocha o výměře 5 m2, p.č.3158/29 ostatní plocha 

o výměře 3 m2, p.č.597/3 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. 596/1 ostatní plocha o výměře 2 

m2, p.č. 739/13 ostatní plocha o výměře  2 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Přípojka na pozemcích p.č. 2657/2 ostatní plocha o výměře 72 m2, p.č. 3161/2 ostatní plocha o výměře 

45  m2, p.č. 2656/1 ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 3345/16 ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 

2658 ostatní plocha o výměře 16 m2, p.č. 3349/1 ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 3345/2 ostatní 

plocha o výměře 11 m2, p.č. 541/1 ostatní plocha o výměře 7  m2, p.č. 3347/1 ostatní  plocha o výměře 

6 m2, p.č. 3345/14 ostatní plocha o výměře  6 m2, p.č. 3158/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 

3114/4 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. 2657/19 ostatní plocha o výměře  1m2, p.č. 3343/1 ostatní 

plocha o výměře 1 m2, p.č. 3343/4 ostatní plocha o výměře  1 m2 vše v k.ú. Přerov 

 

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

věcného břemene  služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení 

elektronických komunikací (digitální optickou síť) a přípojek  elektronických komunikací,  a s 

tím spojení omezení povinného  spočívající  v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému  a jim 

pověřeným třetím osobám  přístup  a příjezd na zatížené nemovitosti  za účelem  zajištění 

provozu a údržby  včetně případné rekonstrukce  a odstranění tohoto digitálního vedení včetně  

uložení  přípolože v páteřní trase tohoto vedení - HDPE trubičky průměru 14/10 s podélným 

červeným proužkem pro statutární město Přerov (dle výkresu  INCZ.79002 Přerov lokalita 3, 

který je součástí smlouvy) k tíži pozemků  p.č. 2883/1, p.č. 2680/1, p.č. 5015, p.č. 2680/21, 

p.č. 3161/1, p.č. 2645/1, p.č. 5024/4, p.č. 3346/1, p.č.5013/1,p.č. 2790/1, p.č. 4934/5, p.č. 

552/1, p.č. 4938/1, p.č. 3157/1, p.č. 5014/1, p.č. 4924/2, p.č. 4954, p.č. 5005, p.č. 4939, p.č. 

535, p.č. 462/2, p.č. 4933/7, p.č. 4937, p.č. 3112/1, p.č. 2403/4, p.č. 5017, p.č. 4953, p.č. 

4956/1, p.č. 551/2, p.č. 2701, p.č. 237/1, p.č. 556, 5021, p.č. 3063/10, p.č.3158/25, 

p.č.3158/12, p.č. 5016, p.č. 4926/3, p.č. 587/1, p.č. 2883/2, p.č. 542/1, p.č. 3158/20, p.č. 

3158/2, p.č. 3158/21, p.č. 3082/2, p.č. 475, p.č. 2883/77, p.č. 3158/16, p.č. 3123/1, p.č. 5018, 

p.č. 3123/43, p.č. 3158/19, p.č. 4957/3, p.č. 4926/28, p.č. 3123/44, p.č. 3091/1, p.č. 3158/17, 

p.č.3158/6, 739/9, p.č.3158/15, p.č. 3123/45, p.č.3123/42, p.č. 551/4, p.č.3158/26, 

p.č.3158/22, p.č. 540, p.č. 3158/14, p.č. 3158/23, p.č. 4957/2, p.č. 3158/24, p.č. 4926/25, p.č. 

5073/3, p.č. 3120, p.č. 510/2, p.č. 3158/31, p.č. 4951/3, p.č. 3158/30, p.č. 4952, p.č. 3063/9, 

p.č. 3158/32, p.č. 2645/43, p.č.3158/29, p.č.597/3, p.č. 596/1, p.č. 739/13 v k.ú. Přerov. 

 

Přípojka na pozemcích  p.č. 2657/2, p.č. 3161/2, p.č. 2656/1, p.č. 3345/16, p.č. 2658, p.č. 3349/1, p.č. 

3345/2, p.č. 541/1, p.č. 3347/1, p.č. 3345/14, p.č. 3158/3,  p.č. 3114/4, p.č. 2657/19,  p.č. 3343/1, p.č. 

3343/4 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerov, ve prospěch  společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681, a po uplynutí zákonem stanovené doby 

pro zveřejnění nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní 

smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a společností a  T-Mobile 

Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681,  jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím  oprávněným ze služebnosti. 

 

128/5/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 456/2 ost. plocha  o výměře 11 

m2 v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností 

FORMEL spol. s.r.o, se sdílem U Tenisu 1467/29, Přerov-I-Město, IČ  43541534, jako nájemcem. 

 



14 

 

 

129/5/7/2018 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku Státního 

pozemkového úřadu – pozemku p.č. 355 v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

právu oprávněného z věcného břemene - služebnosti, zřídit  na části pozemku  p.č. 355  o  výměře cca  

45 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova,  v majetku ČR - Státního pozemkového úřadu Husinecká 1024/11a 

Praha 3 stavbu „Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou Požární stanice v 

Přerově“  a s tím spojeného omezení povinného spočívající 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 zařízení ve prospěch 

statutárního města Přerova jako budoucího  oprávněného ze služebnosti. 

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

o zřízení služebnosti mezi ČR -Státní pozemkový úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 jako budoucí 

povinný a statutárním městem Přerov, jako budoucí oprávněným, na dobu neurčitou  za jednorázovou  

úhradu, která činí  17 660,- Kč. V případě,  že dojde k  navýšení se jednorázová úplata za zřízení 

věcného břemene  navýší o částku  392,- Kč za každý přesahující m2. 

 

130/5/7/2018 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 1259 v k.ú.  Újezdec u Př. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 1259 ost. pl., ost. komunikace 

o výměře 6 m2 v k.ú. Újezdec u Př. mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako 

nájemcem. 

 

131/5/7/2018 Parkoviště “U bytovky“ na ul. Za Humny ve Vinarech, Přerov XI - 

Vinary – Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 

Z_S14_12_8120067816 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy spočívající  v realizaci  přeložky  kabelů NN distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie, mimo prostor parkoviště -  zařízení ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín, které bude dotčeno stavbou „Parkoviště “ U bytovky“ na ulici Za 

Humny ve Vinarech“. 

 

2. schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č.16/2016 - Zásady postupů a pravidel zadávání 

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

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 

Z_S14_12_8120067816 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 

 

3. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb  uzavřením smlouvy o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické  energie  se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín v cenové výši 150 000,- Kč. 
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132/5/7/2018 Přijetí peněžitého daru účelově určeného na pořízení a instalaci 

nových herních prvků na dětská hřiště ve vlastnictví statutárního 

města Přerova, v městě Přerově    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí peněžitého daru poskytnutého Technickými službami města Přerova s. r. o., 

ve výši 500.000,-  Kč, účelově určeného na pořízení a instalaci nových herních prvků na 

dětská hřiště v městě Přerově, která jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření 

darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 19 odst. 2 písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 18.12.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 

návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

133/5/7/2018 Udělení výjimek 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: 

 

1. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města v termínu od 14:00 hod., dne 20. 12. 2018 -  do 24:00 hod., dne 20. 12. 2018 ve 

vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám.T. G. Masaryka, Přerov z 

důvodu zajištění koncertu „Ondřeje Havelky“. Trasa výjimky – ul. Kratochvílova, ul. 

Bratrská, Přerov, pro vozidlo: 

 

RZ 6S3 8992    SCANIA EAGLE K 113 AUTOBUS DÁLKOVÝ 18 000 kg 

 

2. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města v termínu od 12:00 hod., dne 13. 01. 2019 - do 19:00 hod., dne 13. 01. 2019 ve 

vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám. T. G. Masaryka, Přerov z 

důvodu zajištění koncertu „ Moravská filharmonie Olomouc“. Trasa výjimky – ul. 

Kratochvílova, ul. Bratrská, Přerov, pro vozidlo: 

 

RZ 6M5 4200   EVOBUS GMBH OM457 LA.EEV/15 19 000 kg 
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134/5/7/2018 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1462/2018 na 

realizaci stavby „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u 

Přerova na poldr s mokřadem“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1462/2018 ze dne 18.10.2018 na 

provedení stavby „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na poldr s 

mokřadem“, se zhotovitelem EKO Agrostav a.s., Tovačovská 300, Přerov I – Město, 750 02 

Přerov, IČ 47672200, dle přílohy č. 2. 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna původního předmětu plnění (tj. realizace méně a víceprací) dle 

důvodové zprávy. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Přebudování suchého poldru v k.ú. 

Újezdec u Přerova na poldr s mokřadem“ se po započtení méně a víceprací ve smlouvě č. 

SML/1462/2018 nemění a zůstává v původní výši 850.495,00 Kč bez DPH, sazba DPH je 21 %, kdy 

Dodatkem č. 1 se mění předmět plnění. 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 20.12.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

135/5/7/2018 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v 

majetku statutárního města Přerov   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního 

města Přerov dle přílohy č. 1 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb řídit se dle Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Přerov a zajistit tak vytváření 

dostatečného objemu finančních prostředků na provozuschopnost zařízení dle důvodové 

zprávy 

 

3. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

136/5/7/2018 Výpověď ze smlouvy o poskytování služby ProblemReport se 

společností HRDLIČKA spol. s.r.o., výpověď ze smlouvy o 

poskytování služby SMS InfoKanál se společností KONZULTA Brno, 

a.s. a uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy 

Mobilní Rozhlas se společností Neogenia s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje výpověď ze smlouvy o poskytování služby GEODATA on-line/ProblemReport - 

varianta standard, číslo smlouvy poskytovatele 15.0364, se společností HRDLIČKA spol. 

s.r.o. 

 

2. schvaluje výpověď ze smlouvy o poskytování služby SMS InfoKanál, se společností 

KONZULTA Brno, a.s. 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas se 

společností Neogenia s.r.o. na dobu určitou 1 roku dle přílohy důvodové zprávy 

 

4. ukládá Odboru vnitřní správy vypovězení smlouvy o poskytování služby ProblemReport se 

společností HRDLIČKA spol. s.r.o. a Odboru správy majetku a komunálních služeb uzavření 

smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas mezi statutárním 

městem Přerov jako uživatelem a společností Neogenia s.r.o. jako poskytovatelem na dobu 

určitou 1 roku 

5. ukládá Odboru kanceláře primátora vypovězení smlouvy o poskytování služby SMS 

InfoKanál se společností KONZULTA Brno, a.s. 

 

6. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet 

(v tis. Kč) 

rozpočtové 

opatření 

(v tis. Kč) 

rozpočet po 

úpravě 

(v tis. Kč) 

3326 5XX Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 

kulturního, národního a historického povědomí 

(kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

1 235,00 - 170,00 1 065,00 

3349 520 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 + 170,00 170,00 

 

137/5/8/2018 Záměr prodloužení smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými 

mateřskými školami a soukromou základní školou    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova na prodloužení doby nájmu dle smlouvy o 

nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012, jejímž předmětem jsou nájem objektu k bydlení č.p. 

2216, příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4575/1 (Přerov, Máchova 

3), pozemek p.č. 4576 zahrada o výměře 430 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci specifikované 

v předávacím protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy a výpůjčka pozemku 

p.č. 4575/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov, mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a půjčitelem a společností Soukromá základní škola 

Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 

2883/2, jako nájemcem a vypůjčitelem.  

 

Dodatek smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 bude uzavřen na dobu určitou od 1. 9. 

2019 do 31. 8. 2020. Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování základní školy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.01.2019 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova na prodloužení doby nájmu dle smlouvy o 

nájmu a výpůjčce číslo SML/0475/2013, jejímž předmětem jsou nájem nebytových prostor v 

podzemním, prvním a druhém nadzemním podlaží stavby občanské vybavenosti č.p. 2883, 

příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku  p.č. 3161/4 (Přerov, U Bečvy 2), stavby 

občanské vybavenosti č.p. 2825, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
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3161/3 (Přerov, U Bečvy 3), pozemku p.č. 3161/2 ostatní plocha o výměře 1 368 m2, vše v 

k.ú. Přerov, movité věci specifikované v předávacím protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 

této smlouvy a výpůjčka pozemku p.č. 3161/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m2 

vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a půjčitelem a 

společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, U Bečvy 2883/2, jako nájemcem a vypůjčitelem.  

 

Dodatek smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/0475/2013 bude uzavřen na dobu určitou od 1. 9. 

2019 do 31. 8. 2020. Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování speciální mateřské školy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.01.2019 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova na prodloužení doby nájmu dle smlouvy o 

nájmu a výpůjčce číslo SML/0476/2013, jejímž předmětem jsou nájem nebytových prostor v 

podzemním, prvním a druhém nadzemním podlaží objektu k bydlení č.p. 832, příslušného k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4394/25 (Přerov, Bajákova 18), (vyjma 

nebytových prostor o celkové výměře 158,54 m2 ve správě Odboru správy majetku a 

komunálních služeb Magistrátu města Přerova - bývalá ŠJ), pozemku p.č. 4394/58 ostatní 

plocha o výměře 3 558 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci specifikované v předávacím 

protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy a výpůjčka pozemku p.č. 4394/25 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a půjčitelem a společností Základní škola a Mateřská škola Sluníčko 

s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I - Město, Loučská 

237/1, jako nájemcem a vypůjčitelem. 

 

Dodatek smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/0476/2013 bude uzavřen na dobu určitou od 1. 9. 

2019 do 31. 8. 2020. Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování mateřské školy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.01.2019 

 

138/5/8/2018 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 

Základní školy Přerov, U tenisu 4, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve 

smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2018 

 

139/5/8/2018 Úprava platů ředitelů  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 úpravu platového tarifu, 

zvláštního příplatku a příplatku za vedení ředitelů mateřských škol, základních škol a ředitelky 

zařízení školního stravování, zřízených statutárním městem Přerovem, dle schváleného nařízení vlády 

č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2018 
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140/5/8/2018 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  

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

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

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

stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2018 ze 

státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje a z fondu odměn příspěvkové organizace. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2018 

 

141/5/9/2018 Krizové bydlení pro osoby v krizové životní situaci – rodiny s dětmi 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci "Krizového bydlení" pro osoby v krizové životní situaci – rodiny s dětmi, 

 

2. pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství a jí určené osoby v obzvláště urgentních 

případech k rozhodnutí o přidělení krizového bytu (KB,) 

 

3. ukládá Odboru sociálních věcí a školství pořídit vybavení bytu č. 1 (1+1), o ploše 56,69 m2, v 

přízemí domu č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc.č. 

5838/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 13, který bude sloužit pro účely krizového bydlení 

dle důvodové zprávy, 

 

4. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit zprovoznění a vybavení bytu č. 

1 (1+1), o ploše 56,69 m2, v přízemí domu č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku parc.č. 5838/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 13, který bude sloužit pro 

účely krizového bydlení dle důvodové zprávy, 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová, Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 01.03.2019 

 

142/5/9/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení - DPS 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 8 (1+0), o ploše 

26,58 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k 

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

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem V.H., za nájemné ve výši 973,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 07. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 82 (1+1), o ploše 

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

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

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní J.L. , za nájemné ve výši 1 940,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 
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dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 07. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 28.02.2019 

 

143/5/10/2018 Výpověď smlouvy na technickou podporu k projektu Technologické 

centrum ORP Přerov, uzavřenou se společností TESCO SW a.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vypovězení smlouvy o dílo a zajištění servisu uzavřené dne 4.8.2011 mezi 

Statutárním městem Přerovem jako objednatelem a TESCO SW a.s., IČ 25892533, se sídlem 

tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc - Hodolany, jako zhotovitelem, ve znění dodatku 1 a 

2, ve výpovědní lhůtě dle smlouvy. 

 

2. ukládá Odboru vnitřní správy zajistit výpověď dle bodu 1 usnesení. 

 

144/5/10/2018 Technická podpora k software Scarabeus DMS pro zajištění 

funkcionality systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o technické podpoře mezi statutárním městem Přerovem jako 

objednatelem a firmou INIT technology s.r.o, se sídlem Prostřední 132, Uherské Hradiště 

68601, IČ 04423101, zastoupenou Ing. Radkem Černobilou, jako zhotovitelem, ve výši 63.360 

Kč bez DPH ročního paušálu. 

 

2. pověřuje podpisem smlouvy Mgr. Petra Karolu, vedoucího Odboru vnitřní správy. 

 

145/5/10/2018 Darovací smlouva  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí věcného daru 

 

2. pověřuje ředitele Městské policie Přerov Mgr. Omara Teriakiho k jednáním a podpisům 

právních jednání a dalších dokumentů souvisejících s uzavřením smlouvy podle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

146/5/10/2018 Komise Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  zřizuje podle §102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů ke dni 13. 12. 2018 komisi Rady města pro občanské záležitosti a ke dni 

1. 1. 2019 ostatní komise Rady města Přerova dle přílohy důvodové zprávy, 

 

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

pozdějších předpisů předsedy komisí Rady města Přerova dle přílohy důvodové zprávy. 
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147/5/10/2018 Petice občanů místní části Kozlovic se žádostí o vybudování 

asfaltového povrchu na komunikaci v místní části Přerov IV-

Kozlovice, ul. Lány. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici občanů, 

 

2. souhlasí s upraveným návrhem odpovědi petentům. 

 

148/5/10/2018 Návrh termínů konání Rady města Přerova v I. pololetí 2019 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání schůzí rady v I. pololetí 

2019 tak, jak je uvedeno v příloze. 

 

149/5/11/2018 Podněty a připomínky z  3. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a 

připomínkami vznesenými na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 10.01.2019 

 
V Přerově dne 13. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                              Ing. Tomáš Navrátil 

primátor statutárního města Přerova                                 uvolněný člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 


