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USNESENÍ ze 70. schůze Rady města Přerova konané dne 23. září 2021 

 

2575/70/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 70. schůze Rady města 

Přerova konané dne 23. září 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 70. schůze Rady města Přerova konané dne 23. září 2021,  

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla ověřovatelem usnesení a zápisu 70. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

2576/70/4/2021 Rozpočtové opatření č. 17 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

2577/70/5/2021 Cyklostezka Šířava - Svisle a R. Stokláskové 

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor řízení projektů a investic zadáním vypracování 

projektové dokumentace a vyřízením příslušných povolení k záměru cyklostezky Šířava - Svisle a R. 

Stokláskové dle zpracované studie.  

 

2578/70/6/2021 Veřejná zakázka „Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, 

Přerov 750 02“ - 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 

hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov 750 02“ dle příloh č. 1 - 3,  

 

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

„Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov 750 02“, 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 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP 

č. 13/2019,  

 

3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 
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p.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 
7. *** *** 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018 a č. 13/2019, komisi pro 

otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
1. *** *** *** *** 
2. *** *** *** *** 
3. *** *** *** *** 
4. *** *** *** *** 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 

 

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.  

 

 

2579/70/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, 

PŘEROV“ – schválení Dohody o narovnání 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi Statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní společností PROSTAVBY, a.s., IČ 27713130, se 

sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, jako zhotovitelem dle přílohy č.1, 

Předmětem Dohody o narovnání je závazek zhotovitele uhradit objednateli částku ve výši 43 110,20 

Kč bez DPH, tj. 52 163,34 Kč včetně DPH, spočívající v nákladech vynaložených objednatelem na 

odstranění vady díla, resp. jeho části. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dohody o narovnání mezi objednatelem a 

zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě 

jejího pověření usnesením 33. Rady města Přerova usnesení č. 1184/33/6/2020 ze dne 5.3.2020.  

 

2580/70/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 

Přerov“ – schválení odstoupení od smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo č. SML/0345/2020 (dále jen „smlouva“) ze dne 4. 3. 

2020 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností KERAMO D 

Dohorák s.r.o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 27716104, jako zhotovitelem 

veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, Přerov,“ 

zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, z důvodu podstatného 

porušení smlouvy,  
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2. pověřuje radního Michala Záchu, DiS., k podpisu odstoupení od smlouvy mezi Statutárním 

městem Přerov (dále též „objednatel“), a společností KERAMO D Dohorák s.r.o., se sídlem 

Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 27716104 (dále též „zhotovitel“).  

 

 

2581/70/6/2021 Veřejná zakázka „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice u 

Přerova“ - 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 „Stavební 

úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice u Přerova“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice u Přerova“, 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 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 

13/2019,  

 

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

  
Pořadové číslo Obchodní společnosti, sídlo IČ: 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 13/2019, 

komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

  
Poř. číslo Člen komise Organizace Náhradník Organizace 
1. *** *** *** *** 
2. *** *** *** *** 
3. *** *** *** *** 

 

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.  

 

 

2582/70/6/2021 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0482/2021 na 

realizaci veřejné zakázky „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/0482/2021 ze dne 12. 3. 2021 na provedení stavby „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“, se 

zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, Přerov I-
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Město, IČ: 27769585, dle přílohy č. 2. 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace víceprací) dle 

důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2021 na veřejnou 

zakázku „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ se po započtení víceprací zvyšuje o 108 802,50 Kč 

bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 2 mění z ceny 8 417 925,91 Kč bez DPH na cenu 8 526 

728,41 Kč bez DPH, tj. 9 805 737,67 Kč včetně DPH. 

  

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/0482/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

usnesení 56. Rady města Přerova. č. usnesení 1895/52/6/2020, ze dne 3. 12. 2020, náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

 

2583/70/6/2021 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120082247 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_81200782247 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 Děčín, IČ 24729035 jako provozovatelem distribuční 

soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/334, Přerov jako 

žadatelem, s finančními náklady ve výši 290 000,- Kč bez DPH za podmínky finančního 

krytí.  

 

2. pověřuje člena Rady města Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením výše uvedené smlouvy, k jejímu uzavření a podpisu  

 

 

2584/70/6/2021 Oprava lesních cest, LHC Přerov 2 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu dle důvodové zprávy.  

 

2. schvaluje podání žádostí o dotaci na realizaci projektu a to z Programu rozvoje venkova (dále 

POV), Opatření 4 – Investice do hmotného majetku, operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura,  

 

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z Programu 

rozvoje venkova na období 2014-2020 na projekt "Oprava lesních cest, LHC Přerov 2", dle 

důvodové zprávy,  

 

4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci.  
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2585/70/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 1963/18 v 

budově bytový dům č.p. 1963, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2139 a na pozemku p.č. 2140 v k.ú. Přerov (Nám. 

Svobody 4)  

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

jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Nám. Svobody 4) o výměře 77,22 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a na pozemcích p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří, p.č. 2140 ost. 

pl. v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/185721 z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

2586/70/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 222 v k.ú. 

Přerov  

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

pozemku p.č. 222 ost. pl., jiná plocha o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

2587/70/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 523/4 v k.ú. 

Lýsky  

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

pozemku p.č. 523/4 ovocný sad o celkové výměře 560 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví společnosti 

SIBOM s.r.o., se sídlem Přerov IX-Lýsky, U Silnice 70/7, IČ 48395625 do vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

2588/70/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 545 v k.ú. 

Henčlov 

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

pozemku p.č. 545 zahrada o celkové výměře 792 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města 

Přerov a vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod tohoto pozemku 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.  

 

2589/70/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  – 

pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4349/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 

6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 6546/3, p.č. 6850/9, p.č. 

6850/13, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/11, p.č. 4224, p.č. 3492/10, 

p.č. 3492/17 vše v k.ú. Přerov  

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

statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí - pozemků p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 

269 m2, p.č. 4943/7 ostatní plocha o výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní plocha výměře 565 m2, p.č. 

6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 m2 vše v k.ú. 
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Přerov v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 6546/3 ostatní plocha o výměře 44 m2, 

p.č. 6850/9 vodní plocha o výměře 69 m2, p.č. 6850/13 vodní plocha o výměře 40 m2 , p.č. 6552/45 

ostatní plocha o výměře 64 m2, p.č. 6552/46 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. č. 6850/11 vodní 

plocha o výměře 15 m2, p.č. 4224 ostatní plocha o výměře 383 m2, p.č. 3492/10 ostatní plocha o 

výměře 29 m2 a p.č. 3492/17 ostatní plocha o výměře 65 m2 vše k.ú. Přerov v majetku ČR – 

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

 

2590/70/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – směna/převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož 

součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce 

Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov (Strojař) za 

nemovitosti  - pozemek p.č. 40/4, jehož součástí je stavba občanského 

vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov 

(Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a.s. 

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

statutárního města Přerov – směnu pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 2.819 m2, 

jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a 

pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše v k.ú. Přerov (Strojař) 

ve vlastnictví statutárního města Přerov za pozemek p.č. 40/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.255 m2, 

jehož součástí je budova občanského vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k. ú. 

Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, 

Nuselská 262/34, IČ 28545320. Směna by byla realizována s doplatkem rozdílu směňovaných 

nemovitostí a konkrétních podmínek pro budoucí rozvoj lokality Strojař.  

 

2591/70/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemků v k.ú. Předmostí, k.ú. 

Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. Bochoř  k.ú. Lověšice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem  

částí pozemků p.č. 526/5 ostatní plocha o výměře 703 m2, p.č. st. 563 zast. pl. o výměře 10 

m2, p.č. 543 ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 263 ovocný sad o výměře 491 m2, p.č. 542/4 

ostatní plocha o výměře 61 m2, p.č. 542/1 ostatní plocha o výměře 691 m2, p.č. 633/86 ostatní 

plocha o výměře 74 m2, p.č. 549 ostatní plocha o výměře 28 m2, p.č. 526/1 ostatní plocha o 

výměře 4867 m2 vše v k.ú. Předmostí,  

částí pozemků p.č. 1016/3 ostatní plocha o výměře 118 m2, p.č. 1014/6 ostatní plocha o 

výměře 171 m2, p.č. 1355 ostatní plocha o výměře 107 m2, p.č. 1084/4 trvalý travní porost o 

výměře 132 m2, p.č. 1084/1 trvalý travní porost o výměře 26 m2, p.č. 1014/5 ostatní plocha o 

výměře 21 m2, p.č. 1353 ostatní plocha o výměře 78 m2, p.č. 60 zahrada o výměře 23 m2, p.č. 

1352 trvalý travní porost o výměře 28 m2, p.č. 1347 ostatní plocha o výměře 62 m2, p.č. 

1021/1 ostatní plocha o výměře 40 m2, p.č. 1317 trvalý travní porost o výměře 362 m2, p.č. 

1021/2 ostatní plocha o výměře 117 m2, p.č. 1315 orná půda o výměře 239 m2, p.č. 1016/4 

ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 1312 ostatní plocha o výměře 52 m2, p.č.1309 ostatní 

plocha o výměře 50 m2, p.č.1306 ostatní plocha o výměře 91 m2, p.č.62 zahrada o výměře 76 

m2, p.č.51/1 zahrada o výměře 10 m2, p.č.52/1 zahrada o výměře 81 m2 vše v k.ú. Dluhonice, 

části pozemků p.č. 5875/51 orná půda o výměře 2385 m2, p.č. 7102/1 ostatní plocha o výměře 

7 m2, p.č.5950/1 zahrada o výměře 74 m2, p.č.5990/49 orná půda o výměře 48 m2, 

p.č.5990/41 orná půda o výměře 168 m2, p.č.6105/10 orná půda o výměře 3 m2, p.č.7166/143 

orná půda o výměře 91 m2, p.č.7166/135 orná půda o výměře 124 m2, p.č.7166/123 orná půda 

o výměře 96 m2, p.č.7166/92 orná půda o výměře 99 m2, p.č.7166/115 orná půda o výměře 

146 m2, p.č.7166/87 ostatní plocha o výměře 26 m2, p.č.7166/88 ostatní plocha o výměře 107 
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m2, p.č.6226/35 orná půda o výměře 60 m2, p.č.6858 ostatní plocha o výměře 877 m2, 

p.č.7162/1 ostatní plocha o výměře 20 m2, p.č.7162/2 ostatní plocha o výměře 621 m2, 

pozemku p.č.7160/1 ostatní plocha o výměře 497 m2, pozemku p.č. 6200/54 orná půda o 

výměře 40 m2, částí pozemků p.č.7160/2 ostatní plocha o výměře 129 m2, p.č.6200/1 orná 

půda o výměře 194 m2, pozemku p.č. 6200/41 orná půda o výměře 243 m2, pozemku p.č. 

6200/42 ostatní plocha o výměře 123 m2, pozemku p.č. 6200/43 orná půda o výměře 107 m2, 

části pozemku p.č. 7166/31 ostatní plocha o výměře 119 m2, pozemku p.č. 6194/13 ostatní 

plocha o výměře 264 m2, pozemku p.č.7160/7 ostatní plocha o výměře 3 m2, pozemku p.č. 

6194/11 ostatní plocha o výměře 103 m2, pozemku p.č.7160/5 ostatní plocha o výměře 253 

m2, části pozemku p.č. 6135 ostatní plocha o výměře 38 m2, pozemku p.č. 7160/6 ostatní 

plocha o výměře 34 m2, pozemku p.č. 7166/34 ostatní plocha o výměře 37 m2, pozemku p.č. 

7161/1 ostatní plocha o výměře 232 m2, části pozemku p.č. 6133/1 orná půda o výměře 167 

m2, pozemku p.č. 7166/36 orná půda o výměře 47 m2, části pozemku p.č.6857/11 ostatní 

plocha o výměře 393 m2, pozemku p.č. 7161/2 ostatní plocha o výměře 561 m2, částí 

pozemků p.č. 6857/12 ostatní plocha o výměře 784 m2, p.č. 7161/3 ostatní plocha o výměře 

581 m2, p.č. 6163/1 ostatní plocha o výměře 803 m2, p.č. 6265/2 ostatní plocha o výměře 16 

m2, p.č. 6164 orná půda o výměře 624 m2, p.č. 6166/1 ostatní plocha o výměře 526 m2, p.č. 

6165/1 ostatní plocha o výměře 27 m2, p.č. 6166/2 ostatní plocha o výměře 36 m2, p.č. 

7106/89 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. 7106/86 ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 

7116/4 ostatní plocha o výměře 254 m2, p.č.7279/5 ostatní plocha o výměře 216 m2, 

p.č.6641/2 ostatní plocha o výměře 275 m2, pozemku p.č.7279/47 ostatní plocha o výměře 78 

m2, pozemku p.č.7279/1 ostatní plocha o výměře 48 m2, části pozemku p.č. 6633/1 ostatní 

plocha o výměře 119 m2, pozemku p.č. 4135/20 ostatní plocha o výměře 25 m2, částí 

pozemků p.č. 6163/2 orná půda o výměře 296 m2, p.č. 7114/4 ostatní plocha o výměře 14 m2 

vše v k.ú. Přerov, 

pozemku p.č. 2176/61 orná půda o výměře 282 m2, části pozemku p.č. 1649/1 orná půda o 

výměře 915 m2, pozemku p.č. 1633/2 orná půda o výměře 11 m2, pozemku p.č. 1649/3 o 

výměře 1 m2, pozemku p.č. 2176/60 orná půda o výměře 309 m2, pozemku p.č. 2176/58 orná 

půda o výměře 46 m2, pozemku p.č. 2176/28 ostatní plocha o výměře 7 m2, části pozemku 

p.č. 1633/1 orná půda o výměře 26 m2, pozemku p.č. 1665/3 ostatní plocha o výměře 18 m2, 

částí pozemků p.č.1602/1 orná půda o výměře 25 m2, p.č. 1441/1 orná půda o výměře 12 m2, 

p.č. 1444/2 orná půda o výměře 13 m2, pozemku p.č. 2176/27 ostatní plocha o výměře 384 

m2, pozemku p.č. 1665/1 ostatní plocha o výměře 76 m2, částí pozemků p.č. 1477/2 ostatní 

plocha o výměře 152 m2, p.č. 1544 orná půda o výměře 25 m2, p.č. 1449/1 orná půda o 

výměře 64 m2, p.č. 1449/2 orná půda o výměře 38 m2, p.č. 1367 orná půda o výměře 2 m2, 

p.č. 1064/8 orná půda o výměře 350 m2, p.č. 1064/9 orná půda o výměře 31 vše v k.ú. Bochoř, 

částí pozemků p.č. 481/2 ostatní plocha o výměře 26 m2, p.č. 474/2 ostatní plocha o výměře 

815 m2, p.č.278/49 orná půda o výměře 68 m2, p.č. 278/51 orná půda o výměře 24 m2, p.č. 

278/51 orná půda o výměře 24 m2, p.č. 293/2 orná půda o výměře 15 m2, p.č. 278/51 orná 

půda o výměře 543 m2, p.č. 478/2 ostatní plocha o výměře 33 m2, p.č. 478/1 ostatní plocha o 

výměře 477 m2, p.č. 322/23 orná půda o výměře 89 m2, pozemku p.č.322/16 orná půda o 

výměře 398 m2, části pozemku p.č. 548/47 orná půda o výměře 201 m2, pozemku p.č. 548/84 

orná půda o výměře 17 m2, pozemku p.č. 481/3 ostatní plocha o výměře 251 m2, částí 

pozemků p.č. 486 ostatní plocha o výměře 656 m2, p.č. 549/2 ostatní plocha o výměře 257 

m2, pozemku p.č. 549/1 ostatní plocha o výměře 57 m2, pozemku p.č. 491/1 ostatní plocha o 

výměře 132 m2, pozemku p.č. 549/33 ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemku p.č. 549/36 

trvalý travní porost o výměře 5 m2, pozemku p.č. 549/30 trvalý travní porost o výměře 1 m2, 

části pozemku p.č. 367/14 trvalý travní porost o výměře 6 m2, pozemku p.č. 549/3 ostatní 

plocha o výměře 590 m2, části pozemku p.č. 549/13 ostatní plocha o výměře 228 m2, 

pozemku p.č. 491/2 ostatní plocha o výměře 5 m2, pozemku p.č. 495/1 ostatní plocha o 

výměře 31 m2, pozemku p.č. 386/3 orná půda o výměře 564 m2, částí pozemků p.č. 386/21 

orná půda o výměře 185 m2, p.č. 505/2 ostatní plocha o výměře 37 m2, p.č. 505/3 ostatní 

plocha o výměře 38 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova.  

 

2. schvaluje podání výpovědi z pachtu pozemků p.č. 481/2, p.č. 474/2, p.č. 278/49, p.č. 278/51, 
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p.č. 322/23, p.č. 322/16, p.č. 548/47, p.č. 549/1, p.č. 505/3, p.č. 548/43, p.č. 548/46, p.č. 

548/51, p.č. 548/54, p.č. 548/59, p.č. 548/60 vše v k.ú. Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 

1477/1, p.č. 2176/61, p.č. 1649/1, p.č. 1633/2, p.č. 1633/1, 1602/1, p.č. 1444/1, p.č. 1444/2, 

p.č. 1544, p.č. 1449/1, p.č. 1449/2, p.č. 1367, p.č. 1064/8, p.č. 1064/9, p.č. 2176/29, p.č. 

2176/32, p.č. 2176/36 v k.ú. Bochoř dle pachtovní smlouvy uzavřené dne 26.11.2019 a 

pachtovní smlouvy uzavřené dne 23.6.2008 mezi statutárním městem Přerov (jako pachtýřem) 

a společností SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 130/30, IČ: 

25380893, 

podání výpovědi z nájmu pozemků p.č. 6163/1, p.č. 6164, p.č. 6166/1, p.č. 6165/1vše v k.ú. 

Přerov dle nájemní smlouvy uzavřené dne 1.6.2004 mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a společností PRECHEZA a.s., se sídlem Přerov, nábř. Dr. E.Beneše 

1170/24, IČ: 26872307, 

podání výpovědi z nájmu části pozemku p.č. 633/11 v k.ú. Předmostí dle nájemní smlouvy 

uzavřené dne 10.6.2010 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a H. J., 

bytem… (jako nájemcem).  

 

 

2592/70/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického 

vybavení bez č.p./č.e.,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. 

Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení vyhlášené dne 26.4.2021 na úplatný převod pozemku p.č. 239 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e., příslušná 

k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb vrátit účastnický poplatek ve výši 

2.420,-Kč uhrazený zájemci o výběrové řízení, paní H J, bytem … a společností HiKO MP 

Trade s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 159/5, IČ 04449665.  

 

 

2593/70/7/2021 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov a souhlas s umístěním stavby - 

dodatek č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o právu provést stavbu a 

nájemní smlouvy uzavřené dne 19.11.2020 mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku 

p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov a pronajímatelem, a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům čp. 173 ulice 

Budovatelů 7 v Přerově, se sídlem Přerov, Budovatelů 173/7, IČ: 25899031, jako nájemcem. 

Předmětem dodatku smlouvy je změna rozsahu předmětu nájmu části pozemku p.č. 2883/1 ostatní 

plocha v k.ú. Přerov – navýšení o 1 m2 na výměru 26 m2 a souhlas s realizací stavby bezbariérové 

rampy hlavního vstupu 1. NP bytového domu Budovatelů 7, Přerov v rozsahu dle dokumentace.          

V ostatním se ujednání smlouvy nemění.  
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2594/70/7/2021 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě, kterou uzavřely statutární město 

Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města 

Přerova, s.r.o. jako nájemce dne 13.2.2015 na nájem nemovitých a 

movitých věcí, které tvoří stavební a technologickou část stavby 

„Kompostárna v Přerově XII-Žeravicích“ a pozemků pod touto 

stavbou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 

MMPr/SML/0101/2015, kterou uzavřely dne 13.2.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.4.2020, 

statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako nájemce na dobu určitou 

do 30.9.2021 na nájem nemovitých a movitých věcí, které tvoří stavební a technologickou část stavby 

„Kompostárna v Přerově XII-Žeravicích“ a pozemků pod touto stavbou, které jsou ohraničeny plotem 

kompostárny – tj. pozemků p.č. 1538/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 3 408 m2, p.č. 

1538/7 (ostatní plocha – skládka) o výměře 58 m2 a části pozemku p.č. 1538/9 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 325 m2, vše v k.ú. Žeravice, kterým se mění doba nájmu na dobu 

určitou do 31.12.2021.  

 

2595/70/7/2021 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 

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

137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny o 

výměře 4 x 6 m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov jako 

půjčitelem a nadačním fondem "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", se sídlem Přerov I-

Město, Kratochvílova 148/1, IČ 49558005 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 

určitou, s účinností od 8.10.2021 do 25.10.2021. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové stěny 

jako reklamního zařízení k propagaci 38. ročníku Československého jazzového festivalu. Ujednáním 

smlouvy bude poskytnutí podpory malého rozsahu.  

 

2596/70/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova  a nájem částí pozemků p.č. 194, p.č. 195/2 oba v k.ú. Popovice 

u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem částí pozemků p.č. 194 vodní plocha o výměře 7 

m2 a p.č. 195/2 vodní plocha o výměře 24 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova statutárním městem 

Přerov za účelem umístění stavby „Oprava propustku ev.č. Př-POP-P1 na ulici Kočíře v Přerově X-

Popovicich“ a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat stavbu propustku 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 této stavby propustku k tíži pozemků p.č. 194 a p.č. 195/2 oba v k.ú. 

Popovice u Přerova v majetku Povodí Moravy s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013 a 

to ve prospěch statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po 

zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti, nejpozději do 

12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Nájem bude uzavřen na dobu určitou od data 

protokolárního předání pozemku stavebníkovi do data předcházejícího datu podání návrhu na vklad 

práva služebnosti do katastru nemovitostí, výše nájemného bude činit 1000,- Kč ročně za každý 

započatý kalendářní rok užívání. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada 
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za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena v souladu s cenovým předpisem budoucího 

povinného, který určuje cenu na 1 m2, minimální výše úhrady činí 5000,- Kč a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH.  

 

2597/70/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 7166/124 v 

k.ú. Přerov. 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy, k tíži 

podílu id. 6/72 pozemku p.č. 7166/124 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6950-403-143/2019 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti.  

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako jedním z povinných z věcného břemene – 

služebnosti, s dalšími 9-ti spoluvlastníky - povinnými a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou společností 

INKOS Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637 jako 

oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude 

uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6950-403-143/2019, za jednorázovou úplatu 

ve výši 10.000,- Kč včetně DPH. Náhrada bude vyplacena dle výše spoluvlastnických podílů. 

  

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

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

do katastru nemovitostí.  

 

2598/70/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5949/3 v k.ú. Přerov. 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

veřejné osvětlení a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním veřejného osvětlení, k tíži pozemku p.č. 5949/3, v 

k.ú. Přerov, a to ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, 

IČ 60609460, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6438-189/2016 a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti. 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460, 

jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako 

investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6438-

189/2016, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

  

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

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

do katastru nemovitostí.  
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2599/70/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1367, 1348, 1460, 

vše v k.ú. Bochoř. 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

veřejné osvětlení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním veřejného osvětlení, k tíži pozemků p.č. 1367, 1348 

a 1460, vše v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 

00 Olomouc, IČ 60609460, v rozsahu dle geometrického plánu č. 456-155/2016 a uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti. 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460, 

jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako 

investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 456-

155/2016, za jednorázovou úhradu 30.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

  

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou úhradu 

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

katastru nemovitostí.  

 

2600/70/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 442/8, 386/21, 

505/1, 506, 438/1, 442/2, 442/3, 439/24, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

veřejné osvětlení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním veřejného osvětlení, k tíži pozemků p.č. 442/8, 

386/21, 505/1, 506, 438/1, 442/2, 442/3, 439/24, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch 

Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 451-184/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460, 

jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako 

investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 451-

184/2016, za jednorázovou úhradu 80.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

  

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou úhradu 

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

katastru nemovitostí.  
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2601/70/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7166/123 v k.ú. Přerov. 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

stavbu „Výtlačný řad od ČS“ a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním stavby „Výtlačný řad od ČS“, k tíži 

pozemku p.č. 7166/123, v k.ú. Přerov, a to ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6431-329/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 

546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti. Věcné 

břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6431-329/2016, za jednorázovou 

úhradu 10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

  

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

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

do katastru nemovitostí.  

 

2602/70/7/2021 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité 

věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 503/1 v  k.ú. 

Penčice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 503/1 ostatní plocha, 

silnice o výměře 250 m2 v k.ú. Penčice statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je provádění 

stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Tršická, Penčice“ a zřízení věcného břemene – služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene strpět na služebném pozemku chodník a jeho 

součásti vybudované v rámci „Rekonstrukce chodníku v ul. Tršická, Penčice“ a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

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

rekonstrukce a odstranění chodníku k tíži pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice, ve vlastnictví 

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

statutárního města Přerova a uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako 

vlastníkem pozemků a budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím 

oprávněným).  

Nájem se sjednává na dobu určitou po dobu faktického užívání a počíná dnem uvedeným v rozhodnutí 

na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání komunikace 

(dle toho, která z těchto skutečností nastane jako první), výše nájemného bude činit 45,- Kč/m2/rok, 

minimálně 300,- Kč za celé období. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, 

jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého 

posudku, minimálně však ve výši 1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o 

zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy pro užívání stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Tršická, Penčice“ a po vyhotovení 

geometrického plánu na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové 

úhrady za zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov.  
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2603/70/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemků p.č. 3492/1, p.č. 3492/11 a p.č. 3492/12 vše v 

k.ú. Přerov - změna usnesení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2161/59/7, bod 2. přijatého 

na 59. schůzi dne 25.3.2021 a to tak, že nově zní takto: 

 

"Rada města Přerova schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného 

z věcného břemene - služebnosti spočívající v právu zřízení, provozování, údržby, oprav, úprav, 

včetně obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti a odstranění veřejného osvětlení na 

služebných pozemcích a dále v právu vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozu, oprav, údržby a 

odstranění veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 3492/1, p.č. 3492/11, p.č. 3492/12 vše v k.ú. Přerov 

v majetku CREAM SICAV a.s., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČ: 28545320 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 stanovenou na základě 

znaleckého posudku ve výši celkem 9.765,- Kč včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude 

uzavřena mezi CREAM SICAV a.s., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČ: 28545320, jako 

vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti, statutárním městem Přerov, jako oprávněným ze 

služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako 

investorem."  

 

2604/70/7/2021 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

prostoru sloužícího k podnikání v budově bytový dům č.p. 122, 

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

34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním prostoru sloužícího k podnikání v budově 

bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. 

Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m2 do podnájmu Zuzaně Zímové, místem 

podnikání Mohelnice, nám. Kosmonautů 899/2, IČ 08837279, když nájemcem prostoru je Bc. Jakub 

Jüngling, místem podnikání Přerov I-Město, Macharova 2040/9, IČ 75970732. Účelem podnájmu je 

využití prostoru k výrobě lokálních produktů a rostlinných jídel.  

 

2605/70/7/2021 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - 

mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně 

příslušenství 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod movité 

věci - mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně příslušenství 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.  

 

2606/70/7/2021 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  na stavbu „Oprava chodníku u Ztracené 

ulice, Přerov“   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1023/2021 na realizaci stavby 

„Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“ mezi společností JR stavby CZ, s.r.o.,  
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IČ 26875080, se sídlem Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc jako zhotovitelem a Statutárním 

městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov, jako objednatelem ve znění dle přílohy 

č. 1.  

 

2. pověřuje Michala Záchu, radního uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo SML/1023/2021ve 

znění dle přílohy č. 1 s novým termínem ukončení realizace díla 30.11.2021 a celkové hodnotě 

díla 1 116 638,00 Kč bez DPH  

 

 

2607/70/7/2021 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPIC/MS/2021/00104 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č. VPIC/MS/2021/00104, která bude dotčena stavbou „Projektová 

dokumentace na rozšíření místní komunikace a výstavbu nového chodníku v ul. U Spojů“ Přerov VI – 

Újezdec mezi společností CETIN a.s. IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 

Praha 9 jako vlastníkem sítě elektronické komunikace a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, 

Bratrská 709/34, Přerov jako stavebníkem ve znění přílohy č.1.  

 

2608/70/7/2021 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 56,99 m2, ploše pro nájem 

55,80 m2, v domě č. p. 1477, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

655, v k. ú. Přerov, Komenského č.o. 54, s O* S*, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 5 022 

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

předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (2+1), o ploše 55,24 m2, ploše pro nájem 

54,02 m2, v domě č. p. 2535, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5738/14, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 6, s F* J*, trvale bytem ***2 Přerov, za nájemné ve 

výši 3 781,40 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 54,72 m2, ploše pro nájem 

52,97 m2, v domě č. p. 2509, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 24, s F* R*, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 7 

415,80 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, ploše pro nájem 

57,60 m2, v domě č. p. 2521, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5745/20, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť III č.o. 7, s M* F*, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 4 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03 m2, v domě č. p. 2086, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 13, s J* D*, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 5 
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327,80 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (2+1), o ploše 55,24 m2, ploše pro nájem 

54,02m2, v domě č. p. 2535, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5738/14 v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 6, s O.S.  

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 54,72 m2 , ploše pro nájem 

52,97 m2, v domě č. p. 2509, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 24, s M. F.  

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 54,72 m2, ploše pro nájem 

52,97 m2, v domě č. p. 2509, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 24, s F. J. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 54,72 m2, ploše pro nájem 

52,97 m2, v domě č. p. 2509, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5734/9, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 24, s O. S.  

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, ploše pro nájem 

57,60 m2, v domě č. p. 2521, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5745/20 v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť III č.o. 7, s J. D.  

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, ploše pro nájem 

57,60 m2, v domě č. p. 2521, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5745/20 v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť III č.o. 7, s J. D.  

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, ploše pro nájem 

57,60 m2, v domě č. p. 2521, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5745/20 v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť III č.o. 7, s O. S.  

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1 v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 13, s M.F.  

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1 v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 13, s F. J.  

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1 v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 13, s O. S.  

 

 

2609/70/8/2021 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s 

ekologickým výukovým programem   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování níže uvedených 

schválených projektů základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem z Výzvy č. 

6/2019 na podporu zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým 

programem pro žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášené Státním fondem 



16 

 

životního prostředí České republiky, a to z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2021 v 

celkové výši 683.500 Kč:  

 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Příroda Jeseníků 

všemi smysly“ ve výši 400.000 Kč, 

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Cesta do říše 

fantazie“ ve výši 283.500 Kč. 

 

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

závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  1381 230 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z 

technických her 
2 000,0 + 683,5 2 683,5 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 683,5 683,5 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
61X   52 183,7 * + 683,5 52 867,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. ukládá příspěvkovým organizacím Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 451800 a Základní 

škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, bezodkladně po obdržení finančních prostředků 

od Státního fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace vrátit 

finanční prostředky určené na předfinancování projektů uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, a 

to v plné výši na účet statutárního města Přerova.  

 

 

2610/70/8/2021 Vnitřní předpis Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských 

zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č. ……./2021, kterým se mění Vnitřní 

předpis č. 7/2019 Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 

statutárním městem Přerov. Znění vnitřního předpisu je přílohou důvodové zprávy.  

 

2611/70/8/2021 Pilotní projekt SK Žeravice pro mateřské školy – Sportujeme ve školce 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2021 – 2022 pilotní projekt 

Sportovního klubu Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII – Žeravice 

s názvem „Sportujeme ve školce“ včetně předpokládaného financování tohoto projektu. Do projektu se 

zapojí níže uvedené mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem:  

  

 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (mateřské 

školy Pod Skalkou, Čekyně a Vinary),  

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (odloučené pracoviště Sokolská),  

 Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 

 Mateřská škola Radost, Kozlovská 44. 
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2612/70/8/2021 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, Velká Dlážka 5 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.  

 

2613/70/8/2021 Výsledek výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace; 

Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Městské knihovny v 

Přerově, příspěvkové organizace  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí usnesení komise ve věci výběrového řízení na obsazení vedoucího 

pracovního místa ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace včetně 

výsledného pořadí uchazečů, dle zápisu o průběhu výběrového řízení ze dne 2. 9. 2021,  

 

2. jmenuje na základě vyhlášeného výběrového řízení s účinností od 1. 1. 2022 paní Mgr. Editu 

Hausnerovou, bytem ***, na vedoucí pracovní místo ředitelky Městské knihovny v Přerově, 

příspěvkové organizace a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.  

 

 

2614/70/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 86 (1+0), o ploše 

34,85 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. 1), s panem ***, za nájemné ve výši 1 382,- 

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

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 20 (1+0), o ploše 

32,34 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Mervartova, č. o. 9 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné ve výši 1 283,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

2615/70/10/2021 Smlouva o poskytnutí náhradního plnění po dobu výstavby malé lávky 

U Rozvodny v Dluhonicích v rámci modernizace železniční tratě - 

"Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí náhradního plnění po 

dobu výstavby malé lávky U Rozvodny v Dluhonicích v rámci modernizace železniční tratě – 



18 

 

„Rekonstrukce žst. Přerov, 2 stavba“ mezi Statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 a 

EUROVIA CS, a. s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  

 

V Přerově dne 23. 9. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jaroslav Hýzl  

člen Rady města Přerova 

 


