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USNESENÍ z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019 

 

150/6/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 6. schůze Rady města 

Přerova konané dne 3. ledna 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019, 

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze Rady města 

Přerova. 

 

151/6/4/2019 Rozpočtové opatření č. 25 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

 

152/6/5/2019 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion, ul. 

Pivovarská č.p. 580, Přerov“. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo 

vydáno formou opatření obecné povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, ve 

znění změny územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné 

povahy, dne 27.11.2017, pod č.j. MMPr/155653/2017, pro stavbu “Penzion, ul. Pivovarská 

č.p. 580, Přerov“, situovanou na pozemku parc.č. 246 v katastrálním území Přerov              

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

 

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu a provedení všech 

úkonů v řízeních ve věci výjimky z územního opatření o stavební uzávěře. 

 

 

153/6/7/2019 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – budovy č.p. 830  

a pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerov - pozemku p.č. 5307/92 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 942 m2 v k.ú. 

Přerov. 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví ČR-Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město - 

budovy občanské vybavenosti  č.p. 830, příslušné k části obce  Přerov I - Město, postavená na 

pozemku p.č. 5307/92 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. 

 

154/6/7/2019 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 1072, 

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

4293/45 a pozemku p.č. 4293/45  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

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

budovy jiná stavba č.p. 1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

4293/45 a pozemku p.č. 4293/45 zast.pl. a nádvoří o výměře 184 m2 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) z 

vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

155/6/7/2019 Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. Přerov a k.ú. Újezdec u 

Přerova 

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

p.č. 5156/1 orná půda o výměře 2396 m2  p.č. 5261/4 orná půda o výměře 1792 m2,  p.č. 5261/11 orná 

půda o výměře 2858 m2, p.č. 5466/138 orná půda o výměře 43515 m2,  p.č. 5466/217 ostatní plocha o 

výměře 2056 m2, p.č. 5156/8 orná půda o výměře 4544 m2, p.č. 5156/25 orná půda o výměře 786 m2, 

p.č. 5156/36 orná půda o výměře 1336 m2, p.č. 5156/40 orná půda o výměře 3342 m2, p.č. 5156/41 

orná půda o výměře 4079 m2, p.č. 5235/7 orná půda o výměře 602 m2,   p.č. 5261/5 orná půda o 

výměře 559 m2,  p.č. 5261/12 orná půda o výměře 964 m2, p.č. 2580/4 orná půda o výměře 22021 m2, 

p.č.2582 ostatní plocha o výměře 2016 m2, p.č. 5156/11 orná půda o výměře 5073 m2, p.č. 5156/43 

orná půda o výměře 842 m2, p.č.5156/49 orná půda o výměře 7405 m2, p.č.5156/51 orná půda o 

výměře 460 m2, p.č.5156/53 orná půda o výměře 747 m2, p.č. 5156/54 orná půda o výměře 1156 m2, 

p.č. 5166 ostatní plocha  o výměře 1389 m2, p.č. 5250 ostatní plocha o výměře 769 m2, p.č.5253/2 

ostatní plocha o výměře 1091 m2, p.č. 5261/9 orná půda o výměře 529 m2, p.č. 5466/136 orná půda o 

výměře 1078 m2,p.č. 5535/1 ostatní plocha o výměře 7300 m2,p.č. 5609/4 ostatní plocha o výměře 277 

m2, p.č. 5613 ostatní plocha o výměře 3239 m2, p.č. 5701/11 orná půda o výměře 1139 m2, 

p.č.5701/12 orná půda o výměře 4146 m2, p.č. 5701/61 orná půda o výměře 6491 m2, p.č. 5701/75 

orná půda o výměře 653 m2  vše v k.ú. Přerov, dále části pozemků p.č. 1096 ostatní plocha o výměře 

2624 m2, p.č. 1105 ostatní plocha  o výměře 908 m2, p.č. 1197 ostatní plocha o výměře 1017 m2, p.č. 

1231 ostatní plocha o výměře 1403 m2 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, ve vlastnictví  statutárního města 

Přerov. 

 

156/6/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne  23.5.1994, 

ve znění dodatků č. 1ze dne 5.1.1996, č. 2 ze dne 20.5.1998, č. 3 ze dne 19.6.1998, č. 4 ze dne 

24.9.1998, č. 5 ze dne 20.9.1999, č. 6 ze dne 21.2.2001, č. 7 ze dne 30.5.2001, č. 8 ze dne 11.9.2003 a 

č. 9 ze dne 30.5.2005,  na prostor  v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 90,50 m2 uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a politickou stranou Československá strana 

socialistická, se sídlem Přerov I-Město, Palackého 77/1, IČ 49628763, jako nájemcem.  Výpovědní 

doba činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení výpovědi. 
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157/6/7/2019 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemcích p.č. 4973/14, p.č. 4973/16, p.č. 5069 a p.č. 6034/6 vše v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje právo provést stavbu rekonstrukci kanalizační sítě „Přerov – Rekonstrukce 

kanalizace, ul. Kojetínská“  na pozemcích p.č. 4973/14, p.č. 4973/16, p.č. 5069  a p.č. 6034/6 

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

 

2. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 4973/14 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 4973/16 

ostatní plocha o výměře 151 m2, p.č. 5069 ostatní plocha o výměře 5 m2 a p.č. 6034/6 ostatní 

plocha o výměře 399 m2 vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, 

Šířava 482/21, IČ 47674521, jako nájemcem. Nájemné bude hrazeno za dobu faktického 

užívání pozemků a jeho výše bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 a bude 

činit 40,- Kč/m2/rok.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizační přípojku  a s tím spojeného omezení 

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

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění kanalizační přípojky k tíži pozemků  p.č. 4973/14, 

p.č. 4973/16, p.č. 5069  a p.č. 6034/6 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a 

to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, 

Šířava 482/21, IČ 47674521 a 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, společností Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, Šířava 482/21, IČ 47674521, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

158/6/7/2019 Uzavření smluv o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Čekyně - 

neveřejné části kanalizačních přípojek 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření smluv o právu provést stavbu 

na 36 pozemcích p.č. 5, p.č. 8, p.č. 12, p.č.16/2, p.č. 20, p.č. 91, p.č. 118, p.č.125, p.č. 152, p.č. 153, 

p.č. 154, p.č. 155, p.č. 194, p.č. 195, p.č. 196, p.č. 197, p.č. 198, p.č. 247, p.č. 287/1, p.č. 287/2, p.č. 

314/1, p.č. 317/1, p.č. 320, p.č. 386, p.č. 388, p.č. 405, p.č. 419, p.č. 420, p.č. 520, p.č. 656, p.č. 695, 

p.č. 826, p.č. 913, p.č. 1007, p.č.1036 a p.č. 1062 vše v k.ú. Čekyně, mezi statutárním městem Přerov, 

IĆ 00301825, zastoupeném Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a 

komunálních služeb Magistrátu města Přerova, na základě čl. VIII., bodu 1.3, Vnitřního předpisu č. 

12/2017, vydaného Radou města Přerova – Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování 

Rady města Přerova a Zastupitelstvu města Přerova o majetkoprávních jednáních, a jednotlivými 

vlastníky 188 objektů k bydlení, kdy předmětem smluv bude uložení neveřejných částí kanalizačních 

přípojek od objektů do revizních šachet kanalizace na uvedených pozemcích v délce do cca 2 m. 

Návrh vzoru smlouvy o právu provést stavbu je doložen v příloze č. 1. 
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159/6/8/2019 Informace k zařazení do platových tříd ve školství 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace Odboru sociálních věcí a školství ve 

věci zařazování zaměstnanců do platových tříd ve školství. 

 

160/6/8/2019 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 

vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerovem   

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

nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27, 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: 15.01.2019 

 
V Přerově dne 3. 1. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                  Mgr. Jaroslav Hýzl 

primátor statutárního města Přerova                             člen Rady města Přerova 

 

 

 

 


