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ZÁPIS 

 

z 44. schůze Rady města Přerova konané dne 27. srpna 2020 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17 Ing. Mazochová 

4.2 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2020 

Ing. Mazochová 

4.3 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2021 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova 2021-2027 - 
doplnění obsazení pracovních skupin pro zpracování plánu 

primátor 

5.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Vybudování centra oprav PSO 
Přerov DPOV, a.s.“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 
Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1209/2020 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1030/2020 na 
realizaci stavby „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, 
Velká Dlážka 5“ -  materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.3 Memorandum o spolupráci  na vybudování a provozování 
Inovačního hubu Přerov (Blažkův dům) – schválení uzavření – 
materiál na stůl 

primátor 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v 
budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov 
(Trávník 20) 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova  – úplatný převod pozemků z 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 30/54 v k.ú. 
Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1 a 
dřevěné boudy na pozemku p.č. 1 v k.ú. Lýsky 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5021 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
prostoru v budově občanské vybavenosti bez č.p./če, příslušné k 
části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 
725 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 11)  

p. Zácha 
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7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt)    Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka 
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  prostoru v 
budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov 
II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. 
Předmostí (Hranická 14)  

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov 
– částí pozemků p.č. 403/1, p.č. 1981/44, p.č. 3346/1, p.č. 3749/1, 
p.č. 4394/1, p.č. 5734/26, p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov a p.č. 30/53, p.č. 
136, p.č. 460/3 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.6.3 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
- pozemků p.č. 1483 orná půda o výměře 1006 m2, p.č. 1485 orná 
půda o výměře 7517 m2, p.č. 1486 orná půda o výměře 1349 m2 a 
p.č. 1487 orná půda o výměře 930 m2 a části pozemku p.č. 1484 
zahrada o výměře cca 300 m2 vše včetně všech součástí a 
příslušenství vše v k.ú. Dluhonice                                                             

p. Zácha 

7.7.1 Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých 
věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 
4160/1, p.č. 4293/1, p.č. 5098/1 a p.č. 5100, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 6580/7, p.č. 6580/9 a p.č. 
6580/13 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 4943/2, 
p.č. 5084/23 a p.č. 5084/28 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3473/1, 
p.č. 3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 4943/1, p.č. 4943/4, p.č. 
5084/23, p.č. 5084/27, p.č. 5084/28 a p.č. 5084/31 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 6568/11 a 
p.č. 6568/16 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 6552/45 a p.č. 6850/13 oba v 
k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.12.1 Řád veřejného pohřebiště města Přerova p. Zácha 

7.12.2 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Přerov – obnova uličních vpustí v 
ulici Kozlovská“ 

primátor 

7.12.3 Návrh možnosti vyřešení úhrady za odtah vozidla Škoda Octavia RZ 
4Z9 3591 – pan A. G. 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Personální audit – příspěvkové organizace Mgr. Kouba 

8.2 Předfinancování technického vybavení ZŠ pro rok 2020 – materiál 
na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Žádost notářky s nabytím nemovité věci  Mgr. Kouba 

9.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Památný den sokolstva - vyvěšení vlajky Mgr.Navařík, Ph.D. 

10.2 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října primátor 

10.3 Schválení podlicenční smlouvy k užívání filmového díla primátor 
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10.4 Podněty a připomínky z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

p. Michal Zácha, Ing. Hana Mazochová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Bohumír Střelec, 

Mgr. Lada Galová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Tomáš Dostal 

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Vrána  

   Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr    

 

Dále přítomni:  Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

      

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 44. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 27. srpna 2020  v 9:00 

hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 radních, později se dostavil náměstek 

primátora Michal Zácha, omluven byl Ing. Petr Vrána. Rada města byla schopna se právoplatně 

usnášet.  

 

Primátor Ing. Měřínský informoval o předložených materiálech „na stůl“: 

 

6.2 – Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1030/2020 na realizaci stavby „Oprava podlah 

- zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“ 

Navrhovatel: Ing. Hana Mazochová 

 

6.3 – Memorandum o spolupráci  na vybudování a provozování Inovačního hubu Přerov (Blažkův 

dům) – schválení uzavření 

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský 

  Ing. Petr Vrána 

 

8.2 – Předfinancování technického vybavení ZŠ pro rok 2020  

Navrhovatel: Mgr. Petr Kouba 

 

 

10.4 – Podněty a připomínky z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova  

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský 



4 

 

 

1640/44/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 44. schůze Rady města 

Přerova konané dne 27. srpna 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 44. schůze Rady města Přerova konané dne 27. srpna 2020, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 44. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

- bez písemné předlohy 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

 

1641/44/4/2020 Rozpočtové opatření č. 17 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 2 nepřítomni (p. Zácha, Mgr. Galová) 

 

 

 

 



5 

 

 

1642/44/4/2020 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 

2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova za 

I. pololetí roku 2020. 

 

Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 

za I. pololetí byly plněny ve výši 575 676 846,72 Kč, tj. na 59,4 % upraveného rozpočtu. 

           

Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 

za I. pololetí byly čerpány ve výši 516 233 642,21 Kč, tj. na 31,1 % upraveného rozpočtu. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

1643/44/4/2020 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 

rok 2021 včetně harmonogramu jeho zpracování 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 

Přerova na rok 2021 včetně harmonogramu jeho zpracování. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

 

1644/44/5/2020 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova 2021-2027 - 

doplnění obsazení pracovních skupin pro zpracování plánu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje doplnění pracovních skupin "Podnikání a zaměstnanost, 

kultura, sport a cestovní ruch" a  "Životní prostředí, doprava, technická infrastruktura, územní rozvoj, 

změna klimatu" o zástupce Inovačního centra Olomouckého kraje  dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 
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1645/44/5/2020 Výjimka ze stavební uzávěry – “Vybudování centra oprav PSO Přerov 

DPOV, a.s.“. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 

ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 

drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Vybudování centra oprav PSO Přerov DPOV, a.s.“, situovanou 

na pozemcích parc.č. 6868/133, 6868/132, 931/5, 6868/130, 6868/134, 6868/131, 932, 933, 7262, 935, 

937, 7263, 7261/1, 931/3, 6868/22, 7261/1 a 7264 v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy 

a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

1646/44/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 

Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo           

č. SML/1209/2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/1209/2020 ze dne 20. 7. 2020 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností 

„PTÁČEK a ELEKTROMONT – ZŠ Trávník elektroinstalace“ se společníky PTÁČEK - pozemní 

stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 a Elektromont Brno, akciová společnost, 

Žarošická 4315/17, 628 00 Brno, IČ: 24319139, jako zhotovitelem dle přílohy č.2, 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méněprací a 

víceprací) dle důvodové zprávy. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace 

Základní školy Přerov, Trávník 27“ se po započtení méněprací a víceprací zvyšuje o 316 845,09 Kč 

bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 21 110 467,91 Kč bez DPH na cenu 21 427 

313 Kč bez DPH, tj. 25 927 048,73 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 

SML/1209/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 38. Rady města Přerova usnesení č. 

1431/38/3/2020 ze dne 28. 5. 2020. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 
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1647/44/6/2020 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1030/2020 na 

realizaci stavby „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, 

Velká Dlážka 5“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1030/2020 ze dne 29. 6. 2020 na 

provedení stavby „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“, se 

zhotovitelem ZJS – Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov, 

IČ: 28611942, dle přílohy č. 1. 

Předmětem Dodatku č. 2 je zrušení limitního termínu dokončení díla do 28. 8. 2020  

z klimatických důvodů, které vzhledem ke svému charakteru zapříčinily zastavení 

probíhajících stavebních prací, a znemožnily tak jeho dodržení. 

 

Hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ 

Přerov, Velká Dlážka 5“ se na základě Dodatku č. 2 nemění. 

 

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

souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1030/2020 mezi 

objednatelem a zhotovitelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

1648/44/6/2020 Memorandum o spolupráci  na vybudování a provozování Inovačního 

hubu Přerov (Blažkův dům) – schválení uzavření 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Petr Měřínský, primátor a 

Ing. Petr Vrána, radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci na vybudování a 

provozování Inovačního hubu Přerov, dle důvodové zprávy, 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 
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Z důvodu omluvené nepřítomnosti náměstka primátora Michala Záchy, byly přednostně 

projednány materiály, u kterých nebyl navrhovatelem.  

 

 

1664/44/7/2020 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Přerov – obnova uličních vpustí v 

ulici Kozlovská“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele SML//1007/2020, 

č. smlouvy zhotovitele 841/NBAA/018/114/2020 na realizaci stavby „Přerov – obnova 

uličních vpustí v ulici Kozlovská“ mezi Statutárním městem Přerovem a spol. STRABAG a.s., 

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, ve znění dle přílohy č.3. 

 

2. pověřuje Ing. Petra Měřínského, primátora k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo týkající 

se stavby „Přerov – obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská“ mezi statutárním městem 

Přerovem a spol. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 IČ: 60838744, ve 

znění dle přílohy č.3. s termínem ukončení a předání stavby do 31.10.2020 a v celkové ceně 

díla  2 300 418,66 Kč vč. DPH. 

 

Předmětem dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení prací a to z původního termínu 

31.08.2020 na 30.10.2020 a změna  rozsahu předmětu plnění (vícepráce). Původní celková 

cena za provedení bude překročena z původních 1783 599,17 Kč bez DPH (tj. 2 158 155,00 

Kč vč. DPH) na nových 1 901 172,45 (tj. 2 300 418,66 Kč vč. DPH). Cena víceprací je 117 

573,28 Kč bez DPH (tj. 142 263,67 Kč vč. DPH). 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

1666/44/8/2020 Personální audit – příspěvkové organizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá útvaru Kancelář tajemníka zajistit provedení personálního 

auditu u příspěvkových organizací Sociální služby města Přerova, p. o., Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30 a Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 
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1667/44/8/2020 Předfinancování technického vybavení ZŠ pro rok 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití přidělených finančních prostředků od zřizovatele 

a z fondů na předfinancování pořízení technického vybavení základních škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem, a to dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

1668/44/9/2020 Žádost notářky s nabytím nemovité věci  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova souhlasit s vydáním majetku nepatrné hodnoty, 

který tvoří pouze spoluvlastnický podíl ve výši ½ na nemovité věci zapsané v katastru 

nemovitostí na LV 1842 pro katastrální území Rousínov u Vyškova, a to pozemek p. č. 

1300/14 – ostatní plocha, způsob využití silnice, o výměře 125 m2. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nabytí nemovitého majetku – 

spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na LV 

1842 pro katastrální území Rousínov u Vyškova, a to pozemek p. č. 1300/14 – ostatní plocha, 

způsob využití silnice, o výměře 125 m2, jako majetku nepatrné hodnoty po zemřelé Bedřišce 

Pechové, zemřelé dne 21.01.2020, posledně bytem Přerov I – Město, Trávník 1787/31, do 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

1669/44/9/2020 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 33 

(1+1), o ploše pro nájem 23,78 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 

2472, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní D. D., trvale bytem ***, za nájemné ve 

výši 914,- Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
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předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

1670/44/10/2020 Památný den sokolstva - vyvěšení vlajky 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyvěšení sokolské vlajky dne 8. října 2020 při 

příležitosti Památného dne sokolstva. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 08.10.2020 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

1671/44/10/2020 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 460 a Statutárním městem Přerovem, 

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825, 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

1672/44/10/2020 Schválení podlicenční smlouvy k užívání filmového díla 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření podlicenční smlouvy k užívání filmového díla 

"Přerovské povstání... 75 let poté" mezi Muzeem Komenského v Přerově, p. o. se sídlem Horní 
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náměstí 7/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,  IČ: 097969 jako poskytovatelem a Statutárním městem 

Přerov jako nabyvatelem dle přílohy 1 k důvodové zprávě. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 9:45 – 10:00 hodin 

 

Na jednání Rady města se dostavil náměstek primátora Michal Zácha, bylo přítomno 10 

radních. 

 

 

1673/44/10/2020 Podněty a připomínky z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými 

na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 18.09.2020 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

 

1649/44/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2     

v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Trávník 20) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA  I. 

trvá na svém usnesení č. 1398/37/8/2020 ze dne 14.5.2020. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

1.  ruší své usnesení č. 1398/37/8/2020 ze dne 14.5.2020. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod bytové jednotky č. 1032/2 v 

budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 

v k.ú. Přerov (Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 271/6424 z vlastnictví statutárního města Přerova a  vyhlášení 

výběrového řízení na prodej této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  

jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu statutárního města Přerov. 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1650/44/7/2020 Záměr statutárního města Přerova  – úplatný převod pozemků             

z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 30/54 v k.ú. 

Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemků - části p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře 620 m2 v k.ú. Předmostí, p.č. 6698/3 ostatní plocha 

o výměře 165 m2, p.č. 6704/11 ostatní plocha o výměře 1510 m2 a p.č. 6705/3 trvalý travní porost        

o výměře 571 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1651/44/7/2020 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1 a dřevěné boudy na 

pozemku p.č. 1 v k.ú. Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 

pozemku p.č. 1 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 a dřevěné boudy situované na p.č. 1 vše v k.ú. 

Lýsky ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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1652/44/7/2020 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5021 v k.ú. Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy č. 

MMPr/SML/0433/2018 uzavřené dne 26. 2. 2018 mezi statutárním městem Přerov a manžely 

K***, jejímž předmětem bylo užívání části pozemku p.č. 5021 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) v k.ú. Přerov o výměře 7,11 m2 za účelem parkování osobního vozidla. Nájem 

zaniká ke dni 30. 9. 2020.  

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a nájemní smlouvě ze dne 

26. 4. 2020, č. MMPr-SML/0665/2020, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a manžely 

M***. Dodatkem se rozšiřuje výměra předmětu nájmu na 12 m2.  

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1653/44/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  

prostoru v budově občanské vybavenosti bez č.p./če, příslušné k části 

obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 725 v k.ú. 

Předmostí (Pod Skalkou 11)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské 

vybavenosti bez č.p./če, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 

725 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 11) o celkové výměře 41,78 m2 mezi statutárním městem Přerov 

jako pronajímatelem a společností PRODESTPHARM spol. s r.o., se sídlem Přerov II-Předmostí, U 

Pošty 423/10, IČ 47668644 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 29 dnů, s účinností 

od 1.10.2020 do 29.10.2020. Výše nájemného bude činit 1.925,-Kč. Účelem nájmu bude využití 

prostoru pro provozování ordinace pediatrie. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 

samostatně. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1654/44/7/2020 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt)    Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka 

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  prostoru v 

budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-

Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí 

(Hranická 14)  

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

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor - místnost č. 31 o výměře 41 m2 v 1. NP 

objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Trávník 30 - Chemoprojekt) mezi statutárním městem 

Přerov jako půjčitelem a  spolkem Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 0442755, se sídlem 

Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha 2 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena 

na dobu určitou, 29 dnů, od 1.9. do 29.9.2020. Účelem výpůjčky bude využití prostoru pro 

činnost spolku a jako klubovna. Náklady na spotřebované energie nebudou vypůjčitelem 

hrazeny. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku prostoru  v budově občanské 

vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. 

st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 14) - místnosti č. 17 o výměře 75 m2 ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1655/44/7/2020 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

částí pozemků p.č. 403/1, p.č. 1981/44, p.č. 3346/1, p.č. 3749/1, p.č. 

4394/1, p.č. 5734/26, p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov a p.č. 30/53, p.č. 136, p.č. 

460/3 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků p.č. 

403/1 ost. pl., jiná plocha o výměře 1 m2, p.č. 1981/44 ost. pl.,  zeleň o výměře 1 m2, p.č. 3346/1 ost. 

pl., jiná plocha o výměře 1 m2, p.č. 3749/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2, p.č. 4394/1 ost. 

pl., ost. komunikace o výměře 1 m2, p.č. 5734/26 ost. pl., jiná plocha o výměře 1 m2, p.č. 5300/1 ost. 

pl., manipulační plocha o výměře 1 m2 vše v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 30/53 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 1 m2, p.č. 136 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2, p.č. 460/3 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 1 m2 vše v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 

státním podnikem Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ 47114983 jako 

vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 3 roky, s výpovědní dobou 3 měsíce, s 

účinností od 1.9.2020. Účelem výpůjčky bude využití částí pozemků pro umístění 10 ks poštovních 

odkládacích schránek. Ujednáním smlouvy bude čerpání podpory malého rozsahu a stanovení její 

výše. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1656/44/7/2020 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 1483 orná půda o výměře 1006 m2, p.č. 1485 orná půda   

o výměře 7517 m2, p.č. 1486 orná půda o výměře 1349 m2 a p.č. 1487 

orná půda o výměře 930 m2 a části pozemku p.č. 1484 zahrada             

o výměře cca 300 m2 vše včetně všech součástí a příslušenství vše v k.ú. 

Dluhonice                                                             

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 



15 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 1483 orná půda o výměře      

1006 m2, p.č. 1485 orná půda o výměře 7517 m2, p.č. 1486 orná půda o výměře 1349 m2 a p.č. 1487 

orná půda o výměře 930 m2 a části pozemku p.č. 1484 zahrada o výměře cca 300 m2 vše včetně všech 

součástí a příslušenství vše v k.ú. Dluhonice spolku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov 

V – Dluhonice. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou do okamžiku právních účinků vkladu 

vlastnického práva k předmětu výpůjčky do katastru nemovitostí ve prospěch TJ Sokol Dluhonice, z.s. 

na základě darovací smlouvy. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí výpůjčce mezi statutárním 

městem Přerov jako půjčitelem a TJ Sokol Dluhonice, z.s. jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce 

bude uzavřena do 30 dnů ode dne převzetí areálu Nového sportoviště do užívání statutárním městem 

Přerov. Účelem výpůjčky je výkon činnosti vypůjčitele výlučně k provozování jeho sportovních, 

kulturních a společenských aktivit a občanů místní části Dluhonic. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1657/44/7/2020 Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech   

v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 4160/1, p.č. 

4293/1, p.č. 5098/1 a p.č. 5100, vše v k.ú. Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem části pozemku p.č. 4160/1, ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 4293/1, 

ostatní plocha o výměře 233 m2 a části pozemku p.č. 5100, ostatní plocha o výměře 26 m2 vše 

v k.ú. Přerov. Nájemné bude hrazeno za dobu faktického užívání pozemků a jeho výše je 

stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova s 

účinností od 15. 6. 2017 a činí 45,- Kč/m2/rok. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat teplovodní potrubí a s tím spojeného omezení 

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

třetím osobám přístup a příjezd k zatíženým nemovitým věcem, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění teplovodního potrubí k tíži 

pozemků p.č. 4160/1, p.č. 4293/1, p.č. 5098/1 a p.č. 5100, všechny v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 

1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453. 

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, navýšená o 

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

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena Kombinovaná 

smlouva (nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti) mezi statutárním městem 

Přerovem, jako pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a společností Teplo 

Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453, jako nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena 

po dokončení stavby a po doložení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním 

úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti včetně ochranného 

pásma na výše uvedených pozemcích budoucím oprávněným. Oprávněný uhradí náklady 

spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za 

zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - 

služebnosti  do katastru nemovitostí. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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1658/44/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemků p.č. 6580/7, p.č. 6580/9 a p.č. 6580/13 vše v 

k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit, mít, udržovat, provozovat, obnovovat a 

případně odstranit Propustek a zahrnuje v sobě rovněž právo přístupu k tomuto Propustku a právo 

vstupu na zatížené pozemky, včetně zemních prací s tím souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající 

ve vstupu, vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy na zatížené pozemky v 

souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, obnovou nebo odstraněním Propustku k tíži 

pozemků p.č. 6850/7, p.č. 6850/9 a p.č. 6850/13 vše v k.ú. Přerov  v majetku v majetku ČR- 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 a to ve prospěch 

statutárního města Přerova v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 7086-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 100,- Kč, 

navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním 

městem Přerov jako oprávněným ze služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 

Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako povinným ze služebnosti. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1659/44/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 4943/2, p.č. 

5084/23 a p.č. 5084/28 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti uložení a provozování sdělovacích kabelů, 

včetně jejich oprav a údržby, provádět na vedení opravy, úpravy za účelem jejich obnovy, výměny, 

modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně odstranění a dále oprávnění v nezbytném rozsahu a 

době vstupovat, vjíždět na služebné pozemky rovněž smluvní dodavatel (zhotovitel) či smluvní 

dodavatelé (zhotovitelé) oprávněného ze služebnosti a to k tíži pozemků p.č. 4943/2, p.č. 5084/23, p.č. 

5084/28 vše v k.ú. Přerov  v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch Správa železnic, 

státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 6977-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 30.000,- Kč 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 

– Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako investorem. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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1660/44/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3473/1, p.č. 

3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 4943/1, p.č. 4943/4, p.č. 5084/23, 

p.č. 5084/27, p.č. 5084/28 a p.č. 5084/31 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti uložení a provozování vodovodního potrubí, 

včetně prací s tím souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními 

prostředky a stavebními mechanismy na zatížené pozemky v souvislosti s uložením, provozem, 

opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodního potrubí a 

likvidací potrubí k tíži pozemků p.č. 3473/1, p.č. 3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 4943/1, p.č. 

4943/4, p.č. 5084/23, p.č. 5084/27, p.č. 5084/28 a p.č. 5084/31 vše v k.ú. Přerov  v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, 

Šířava 21, IČˇ: 47674521, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6972-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 100.000,- Kč 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 

sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521, jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako investorem. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1661/44/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 6568/11 a 

p.č. 6568/16 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti uložení a provozování vodovodního potrubí, 

včetně prací s tím souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními 

prostředky a stavebními mechanismy na zatížené pozemky v souvislosti s uložením, provozem, 

opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodního potrubí a 

likvidací potrubí k tíži pozemků p.č. 6568/11 a p.č. 6568/16 vše v k.ú. Přerov  v majetku statutárního 

města Přerova a to ve prospěch Precheza a.s., se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, IČ: 

26872307, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6974-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 20.000,- Kč 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti, společností Precheza a.s., se sídlem Přerov, Nábř. Dr. 

E. Beneše 1170/24, IČ: 26872307, jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako investorem. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 
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1662/44/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemků p.č. 6552/45 a p.č. 6850/13 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení, 

včetně zemních prací s tím souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi 

dopravními prostředky a stavebními mechanismy na zatížené pozemky v souvislosti s uložením, 

provozem, opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti nebo odstraněním 

veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 6552/45 a p.č. 6850/13 oba v k.ú. Přerov  v majetku ČR- 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 a to ve prospěch 

statutárního města Přerova v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6975-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 100,- Kč, 

navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním 

městem Přerov jako oprávněným ze služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 

Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako povinným ze služebnosti. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1663/44/7/2020 Řád veřejného pohřebiště města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o vypracování znění Řádu veřejného pohřebiště města Přerova 

 

2. schvaluje předložený Řád veřejného pohřebiště města Přerova 

 

3. ruší Řád veřejného pohřebiště města Přerova vydaného dne 10.04.2012. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

1665/44/7/2020 Návrh možnosti vyřešení úhrady za odtah vozidla Škoda Octavia RZ 

4Z9 3591 – pan A. G. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit částečné prominutí pohledávky za odtah a 

uskladnění odtaženého vozidla registrační značky 4Z9 3591 ve výši 77.873,44Kč s příslušenstvím za 

A. G., bytem ***, za podmínky úhrady 45.000,-Kč v termínu do 31.12.2020. 
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VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit částečné prominutí pohledávky za odtah a 

uskladnění odtaženého vozidla registrační značky 4Z9 3591 ve výši 77.873,44Kč s příslušenstvím za A. 

G., bytem ***, za podmínky úhrady 45.000,-Kč v termínu do 31.12.2020. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána) 

 

 

 
 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 požádal, aby Odbor životního prostředí kontaktoval firmu Metso Minerals s dotazem na 

aktuální situaci plánované investice týkající se odvětrávání prachu, které generují pece firmy a 

informace poskytnul Radě města 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 44. schůzi Rady města Přerova konanou dne 27. srpna  2020     

ve 10:45 hodin. 

 

 

V Přerově dne 27. 8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

 

Ing. Tomáš Dostal 

člen Rady města Přerova 

 


