
Pořadové číslo:  7/3.6.1. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - II/436-most u 

elektrárny evid. č. 04720-1" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č.1 k darovací smlouvě č. 2017/3770/OMPSČ/OSB, 

MMPr/SML/3984/2017 ze dne 16.1.2018 uzavřené mezi Olomouckým krajem, jako dárcem a 

statutárním městem Přerov, jako obdarovaným. 

  

Předmětem dodatku je: 

1. změna v textu v čl. I odst. 1 třetí odrážka:  

- chodníků vybudovaných v ulici Tržní a Velké Novosady, chodník levostranný je sdružen s 

cyklostezkou, chodník pravostranný je v šíři 3,00 m, vše vybudované v rámci stavebního objektu "SO 

Chodníky podél silnice III/04720" vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, ve výši 1 690 011, 22 Kč včetně 

vegetačních úprav, ke kterým došlo v rámci zásahu do stavby a to tak, že byla provedena realizace 

SO - vegetační úpravy a náhradní výsadba ve výši 807 179,77 Kč. Celkové náklady tak činily 2 497 

190,99 Kč. 

  

- Ostatní ustanovení darovací smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Výsledek jednání Rady města Přerova na své 21. schůzi konané dne 21.8.2019 bude sdělen 

zpravodajem v den konání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Na odbor správy majetku se obrátil odbor ekonomiky se žádostí o projednání dodatku k darovací 

smlouvě z důvodu, že předmětem darovací smlouvy nebyly vegetační úpravy v hodnotě 807 179,77 

Kč. Olomoucký kraj požaduje, aby vegetační úpravy byly vzneseny do majetku a zaúčtovány. 

  

Důvodem předložení této dispozice v Radě města Přerova je žádost Olomouckého kraje o 

zaúčtování vegetačních úprav.  

 

 


