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ZÁPIS 

77. schůze Rady města Přerova konané dne 13. ledna 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh personální změny - komise primátor 

3.2 Zajištění bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce - 
2.etapa 

KRIDB, 
a 
primátor 

3.3 Parkování K+R u základních škol KRIDB 
a  
primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 24 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Mazochová 

4.3 Česká spořitelna, a. s. - smlouva o spořícím účtu Ing. Mazochová 

4.4 Komerční banka, a. s. - Dodatek ke smlouvě o běžném účtu Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Elektrárna – 
ubytování pro zaměstnance“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U Potoka, 
ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově – Penčicích“ - rozhodnutí o vyloučení 
účastníka výběrového řízení, o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 
Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 
smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.3 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky Pod Valy Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  
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7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 193/5, na 
kterém stojí stavba bez čp/če, garáž, p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 
193/3, na kterém stojí stavba občanské vybavenosti bez čp/če, vše 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. pl. 
a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015 adminis., 
p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, 
p.č. 1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je 
stavba Přerov I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 
1253/3 ost. pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 7a) za 
nemovité věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný 
nebytový prostor vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 
adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a 
nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na 
společných částech budovy společných vlastníkům jen některých 
jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 2242 zast. pl. a nádvoří, 
součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 víceúčel., p.č. 2265/1 
zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 
ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. (Hasičská 
záchranná stanice Šířava). 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 875 a částí 
pozemku p.č. 878, oba v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 218 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 894, 
částí pozemku p.č. 890/1, částí pozemku p.č. 896/1, pozemku p.č. 
891 a p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov - změna usnesení 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov 
(Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa)  

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části pozemku p.č. 5 v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
objektu k bydlení č.p. 1721, příslušnému k části obce Přerov I-
Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (Boženy 
Němcové 10) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 930, 994/17, 
1006/2, 1018/1, 1042/1, 4975, 4978/4, 5050/1, 5067, 5072/8, 
5072/9, 5738/1, 5745/1, 5746/1, 5751, 5826/5, 6857/2, vše v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 
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7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1042/1, 4975, 
4978/4, 5050/1 a 5067, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5072/8 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 6868/1 a p.č. 
6868/6, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.12.1 Uzavření smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem 
Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.2 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z 
dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a)  

p. Zácha 

7.12.3 Dodatky ke smlouvám o provozování kanalizace Penčice, Čekyně, 
Lýsky 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí peněžitých darů účelově určených do vlastnictví 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Mgr. Kouba 

9.2 Souhlas s projektem „Lepší dostupnost pečovatelské služby v 
Brodku u Přerova" a jeho realizací na území obce Brodek u 
Přerova. 

Mgr. Kouba 

9.3 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví Sociálních služeb města 
Přerova, p.o. 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. primátor 

10.2 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

10.3 Souhlas zřizovatele – materiál na stůl primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

Členové Rady města: Mgr. Lada Galová, Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Petr Kouba, Ing. Hana 

Mazochová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Bohumír 

Střelec, Michal Zácha 

 

 

 

Omluveni:  Ing. Tomáš Dostal 

   Ing. Petr Vrána 

 

 

     

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

   Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů 

 

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 77. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 13. ledna 2022       

v 8.30 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na náměstí T. G. Masaryka v Přerově               

za přítomnosti 9 členů rady.  

Omluveni: Ing. Tomáš Dostal  

  Ing. Petr Vrána 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Program: 

 Výměna materiálu 8.2 Přijetí peněžitých darů účelově určených do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

 Nový materiál 10.3 Souhlas zřizovatele 

 Stažení materiálu 3.2 Zajištění bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce - 2.etapa 

 Stažení materiálu 3.3 Parkování K+R u základních škol 

 

 Za ověřovatele usnesení a zápisu navrhl náměstka primátora Mgr. Petra Koubu. 

 

Hlasování o upraveném programu a ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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2832/77/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 77. schůze Rady města 

Přerova konané dne 13. ledna 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 77. schůze Rady města Přerova konané dne 13. ledna 2022 

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze 

Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

2833/77/3/2022 Návrh personální změny - komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 13. 1. 2022 z funkce organizační pracovnice Komise pro sociální věci 

a zdravotnictví Bc. Lenku Ulehlovou, 

 

2. jmenuje s účinností od 14. 1. 2022 do funkce organizační pracovnice Komise pro sociální 

věci a zdravotnictví Bc. Dagmar Krejčířovou. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

3.2  Zajištění bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce - 2.etapa 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Komise pro rozvoj, investice, dopravu          

a bezpečnost a Ing. Petr Měřínský, primátor. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci záměru ke zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce 

formou vodorovného dopravního značení, zejména žlutou souvislou čárou V12c, dle 

přiloženého návrhu. 

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy realizací 

bezpečnostních opatření dle důvodové zprávy. 

 
 

Stažení předlohy bylo oznámeno v úvodu jednání rady. 
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3.3  Parkování K+R u základních škol 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Komise pro rozvoj, investice, dopravu         

a bezpečnost a Ing. Petr Měřínský, primátor. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci parkování K+R u základních škol dle návrhu Komise pro rozvoj, investice, 

dopravu a bezpečnost, 

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy realizací parkování 

K+R u základních škol Přerova dle důvodové zprávy. 

 

 

Stažení předlohy bylo oznámeno v úvodu jednání rady. 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

2834/77/4/2022 Rozpočtové opatření č. 24 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

(ad 2). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2835/77/4/2022 Rozpočtové opatření č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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2836/77/4/2022 Česká spořitelna, a. s. - smlouva o spořícím účtu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spořícím účtu mezi statutárním 

městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,                

IČ 45244782, dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2837/77/4/2022 Komerční banka, a. s. - Dodatek ke smlouvě o běžném účtu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o běžném účtu mezi 

statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 

1, IČ 45317054, dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

2838/77/5/2022 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Elektrárna – 

ubytování pro zaměstnance“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání nepovoluje 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 z územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné 

povahy, dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, a které nabylo účinnosti 06.02.2015, ve znění 

jednotlivých změn územního opatření o stavební uzávěře, pro stavbu “Elektrárna – ubytování pro 

zaměstnance“, situovanou na pozemcích parc. č. 3428/1, 3430/40 a 3430/41 v katastrálním území 

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

primátora. 

 

2839/77/6/2022 Veřejná zakázka „Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U Potoka, 

ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově – Penčicích“ - rozhodnutí o vyloučení 

účastníka výběrového řízení, o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/21/V00028973 na stavební práce s názvem „Oprava mostu přes potok Olešnice, ul.         

U Potoka, ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově – Penčicích“, které vyplývají z provedení úkonů 

spojených     s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ 

ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a 

závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 6 SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 

Přerov, IČ: 47155558, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele TOMI-REMONT, a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, 

IČ: 25508571, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení nabídek, 

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem TOMI-REMONT, a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 

Prostějov, IČ: 25508571, jako zhotovitelem. 

 

Cena za plnění bude činit 3.853.523,00 Kč bez DPH, tj. 4.662.762,83 Kč s DPH. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který    

se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 

ve výběrovém řízení. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                   

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 74. schůze 

Rady města Přerova konané dne 18. listopadu 2021, usnesení č. 2734/74/7/2021, pověřen 

neuvolněný člen Rady města Přerova Michal Zácha. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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2840/77/6/2022 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol              

v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 

smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/21/V00030792 na služby s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v Přerově“, které vyplývají       

z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu          

č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu          

č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele Adam Šitavanc, 783 42, Slatinice 251, IČ: 07943750, kterého 

vybrala k uzavření smlouvy jako jediného účastníka výběrového řízení, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem Adam Šitavanc, 783 42, Slatinice 251, IČ: 07943750, 

jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky       

a nabídky vybraného dodavatele, za podmínky finančního krytí. 

 

Cena za plnění bude činit 544 000,00 Kč. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                   

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 74. schůze 

Rady města Přerova konané dne 18. listopadu 2021, usnesení č. 2735/74/7/2021, pověřena 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

2841/77/6/2022 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky Pod Valy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje podání žádostí o dotaci na realizaci projektu z dotačního programu Olomouckého 

kraje - Program podpory výstavby a oprav cyklostezek 2022, dle důvodové zprávy, 

 

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

programu Olomouckého kraje pro r. 2022 na projekt "Rekonstrukce chodníku a cyklostezky    

v ulici Pod Valy", dle důvodové zprávy, 
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4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

 

2842/77/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. 

Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 2294/11 ost. pl., manipulační plocha o celkové výměře 115 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2843/77/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém 

stojí stavba bez čp/če, garáž, p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém 

stojí stavba občanské vybavenosti bez čp/če, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví společnosti PCP Estate 

s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, Grafická 827/16, IČ 27608484 (id.1/6) a společnosti 

Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 

(id. 5/6) do vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod stavby bez čp/če – garáž, která 

stojí na pozemku p.č. 193/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová 

společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 199/3 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 99 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová 
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společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov ze společného jmění manželů Ing. L*** a Z***K***(id. 

3/8), ze společného jmění manželů P*** a Ing. J*** M*** (id. 3/8) a z podílového 

spoluvlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, Grafická 827/16, IČ 

27608484 (id. 1/4) do vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

5. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 193/3 zast. pl.          

a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez čp/če, v k.ú. 

Přerov ze společného jmění manželů Ing. L*** a Z*** (id. 1/2) a ze společného jmění 

manželů P*** a Ing. J*** M*** (id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2844/77/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. pl. a 

nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015 adminis., p.č. 

1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, p.č. 

1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov 

I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše 

v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 7a) za nemovité věci ve 

vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný nebytový prostor 

vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, 

včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 

na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu 

ve výši 60202/120102 na společných částech budovy společných 

vlastníkům jen některých jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 

2242 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 

víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če 

garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. 

(Hasičská záchranná stanice Šířava) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015 adminis., p.č. 

1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl.   

a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. 

pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 7a) za nemovité věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – 

jednotku č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 

194, včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 

zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na společných částech budovy 

společných vlastníkům jen některých jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 2242 zast. pl.                

a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, 

součástí je stavba bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. 

(Hasičská záchranná stanice Šířava). 



 

12 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

2845/77/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 875 a částí 

pozemku p.č. 878, oba v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemků p.č. 875 zahrada o výměře 173 m2 a částí pozemku p.č. 878 vodní plocha o výměře cca      

100 m2 a cca 70 m2, oba v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova žadatelům. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2846/77/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci        

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 218 v k.ú. 

Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 218 zahrada o celkové výměře 126 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2847/77/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 894, částí 

pozemku p.č. 890/1, částí pozemku p.č. 896/1, pozemku p.č. 891 a p.č. 

899 vše v k.ú. Henčlov - změna usnesení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2088/57/7/2021, přijatého       

na 57. schůzi Rady města Přerova dne 25.2.2021 tak, že nově zní takto: 

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

nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č.  894 orná půda o výměře 

cca 1210 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 4151 m2, části pozemku p.č. 896/1 

ost. plocha o výměře cca 481 m2, části pozemku  p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 1885 m2, části 

pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 400 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře 

cca 523 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 147 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. 
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plocha o výměře cca 248 m2, pozemek p.č. 898 zast. plocha a nádvoří o výměře 816 m2, p.č. 899 orná 

půda o výměře 4041 m2, p.č. 891 orná půda o výměře 2763 m2 vše v k.ú. Henčlov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2848/77/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých 

věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 

2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov 

(Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

částí pozemků p.č. 2635/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 4 m2, p.č. 2638/1 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře cca 66 m2, p.č. 2656/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 153 m2, p.č. 

2657/2 ost. pl., ost. komunikace  o výměře 400 m2 vše v k.ú. Přerov v rámci veřejně prospěšné stavby 

„Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2849/77/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci         

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. 

Přerov 

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

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří               

o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Navrhl změnu formulace – podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr … 

 

 

Hlasování o změně formulace usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2850/77/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

části pozemku p.č. 5 v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 5 ost. 

pl., jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Čekyně 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. Ujednáním výpůjčky bude stanovení 

výše podpory malého rozsahu (de minimis). Účelem výpůjčky bude využití části pozemku k umístění 

poštovní listovní schránky. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2851/77/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

objektu k bydlení č.p. 1721, příslušnému k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (Boženy Němcové 

10) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce  na objekt k bydlení č.p. 

1721, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov 

(Boženy Němcové 10) mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Romská 

zaměstnanecká agentura v ČR, se sídlem Přerov I-Město, Boženy Němcové 1651/7, IČ 26612241 jako 

vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 17.1.2022 s výpovědní 

dobou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití objektu pro sportovní, hudební činnost a činnost          

ve věci snížení kriminality. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2852/77/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 930, 994/17, 

1006/2, 1018/1, 1042/1, 4975, 4978/4, 5050/1, 5067, 5072/8, 5072/9, 

5738/1, 5745/1, 5746/1, 5751, 5826/5, 6857/2, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích  vodovodní řad         

a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními 

prostředky na služebné pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění vodovodního řadu, k tíži 

pozemků p.č. 930, 994/17, 1006/2, 1018/1, 1042/1, 4975, 4978/4, 5050/1, 5067, 5072/8, 5072/9, 

5738/1, 5745/1, 5746/1, 5751, 5826/5, 6857/2, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,               

IČ 47674521 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným ze služebnosti, společností Vodovody    

a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako 
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oprávněným ze služebnosti a Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,       

779 00 Olomouc, IČ: 60609460, jako investorem. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, úplatně 

za jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem Náklady spojené s 

vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti 

a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí uhradí investor. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2853/77/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1042/1, 4975, 

4978/4, 5050/1 a 5067, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci                 

a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními 

prostředky na služebné pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění kanalizace, k tíži 

pozemků p.č. 1042/1, 4975, 4978/4, 5050/1 a 5067, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,               

IČ 47674521 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným ze služebnosti, společností Vodovody     

a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako 

oprávněným ze služebnosti a Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,       

779 00 Olomouc, IČ: 60609460, jako investorem. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, úplatně 

za jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem Náklady spojené s 

vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti 

a správní poplatek za vklad smlouvy o služebnosti do katastru nemovitostí uhradí investor. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2854/77/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5072/8 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku kanalizaci                    

a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními 

prostředky na služebný pozemek za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění kanalizace, k tíži 

pozemku p.č. 5072/8 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti PEGAS-SLUŽBY, a.s. se sídlem 

Tovačovská 638/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 26841690 a uzavření Smlouvy o zřízení 
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služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, 

jako povinným ze služebnosti, společností PEGAS-SLUŽBY, a.s. se sídlem Tovačovská 638/2, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, IČ 26841690, jako oprávněným ze služebnosti a Olomouckým krajem se 

sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, jako investorem. 

Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena 

znaleckým posudkem. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, 

jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o služebnosti            

do katastru nemovitostí uhradí investor. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

2855/77/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s tím 

spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemku 

p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, 

s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ 27295567  a uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku, stavebníkem               

a povinným ze služebnosti a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96,       

IČ 27295567 jako oprávněným ze služebnosti. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov jako vlastníkem pozemku, stavebníkem a budoucím povinným ze služebnosti a společností 

GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ 27295567 jako  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 uvedeném pozemku 

budoucím povinným. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 

500,- Kč (bez DPH), která bude případně navýšena o příslušnou sazbu DPH. Povinný z věcného 

břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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2856/77/7/2022 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 6868/1 a p.č. 

6868/6, 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 a provozovat na služebných pozemcích 

plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 6868/1 

a 6868/6, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správě 

železnic, státní organizace, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567 jako oprávněným ze služebnosti. 

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 

Správou železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

IČ: 709 94 234 jako budoucím povinným ze služebnosti, společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567 jako budoucím oprávněným ze služebnosti          

a statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02, IČ: 003 01 825 Přerov jako 

investorem stavby. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději v termínu do 12 měsíců 

ode dne vydání kolaudačního souhlasu k stavbě přeložky NTL plynovodu na pozemcích p.č. 6868/1        

a 6868/6 vše v k.ú. Přerov na základě písemné výzvy investora zaslané budoucímu povinnému do 90 

dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu stavby nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) 

stavebním úřadem, kterým se prokáže, že lze stavbu užívat spolu s geometrickým plánem 

specifikujícím rozsah zatížení dotčených nemovitých věcí služebností. Budoucí povinný ze služebnosti 

se zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti nejpozději do 90 dnů ode dne doručení citované 

písemné výzvy. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu investorem stavby ve výši 

25.900,00 Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Investor stavby uhradí náklady spojené      

s vypracováním geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní 

poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2857/77/7/2022 Uzavření smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem 

Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním 

městem Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jejímž předmětem bude zajišťování odtahů vozidel, na 

kterých bylo užito technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla a ve stanovené lhůtě 30 dnů 

nikdo nepožádal o jeho odstranění ve smyslu § 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii        

v platném znění, dále odstranění odstaveného vozidla, které jeho vlastník ponechal na jiném místě než 

na pozemní komunikaci ve smyslu § 105 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, 

v platném znění a odtahu vozidel (vraků) ve smyslu § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2858/77/7/2022 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z dopravní značky č. B 29 

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

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

s povolením krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města 

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

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

pořádání koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů v Městském domě. 

 

23. 01. 2022 - koncert Filharmonie Bohuslava Martinů  

Povolení od 12:00 hod do 23:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  VALASKA1, EVOBUS  AUTOBUS DÁLKOVÝ, S 517 HD  24 750 kg  

Vlastník: CK VALAŠKA spol. s r.o., Bystřička 342, Bystřička, 756 24 

 

 

VARIANTA II.: 

vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas 

s povolením krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města 

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

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

pořádání koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů        v Městském domě. 

 

23. 01. 2022 - koncert Filharmonie Bohuslava Martinů  

Povolení od 12:00 hod do 23:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  VALASKA1, EVOBUS  AUTOBUS DÁLKOVÝ, S 517 HD  24 750 kg  

Vlastník: CK VALAŠKA spol. s r.o., Bystřička 342, Bystřička, 756 24 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha:  

- doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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2859/77/7/2022 Dodatky ke smlouvám o provozování kanalizace Penčice, Čekyně, 

Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 

Přerov - Penčice uzavřené dne 1.4.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.8.2021, mezi 

statutárním městem Přerov jako vlastníkem vodního díla a společností Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., IČ: 47674521, se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov jako provozovatelem 

vodního díla. Dodatkem č. 2 se upravuje postup účtování a výběru stočného, systém vybírání 

tržby a stanovení nákladů za zajištění provozu kanalizace Přerov - Penčice. 

 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 

Přerov - Čekyně uzavřené dne 1.4.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.8.2021, mezi 

statutárním městem Přerov jako vlastníkem vodního díla a společností Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., IČ: 47674521, se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov jako provozovatelem 

vodního díla. Dodatkem č. 2 se upravuje postup účtování a výběru stočného, systém vybírání 

tržby a stanovení nákladů za zajištění provozu kanalizace Přerov - Čekyně. 

 

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 

Přerov -Lýsky uzavřené dne 1.4.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.8.2021, mezi 

statutárním městem Přerov jako vlastníkem vodního díla a společností Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., IČ: 47674521, se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov jako provozovatelem 

vodního díla. Dodatkem č. 2 se upravuje postup účtování a výběru stočného, systém vybírání 

tržby a stanovení nákladů za zajištění provozu kanalizace Přerov - Lýsky. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2860/77/8/2022 Úprava platů ředitelů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 2817/76/8/2021 ze 76. schůze Rady města Přerova konané dne 9. prosince 

2021 v důsledku novelizace nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády    

č. 531/2021 Sb., s účinností od 1. 1. 2022, 

 

2. schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelů 

mateřských škol, základních škol a ředitelky zařízení školního stravování, zřízených 

statutárním městem Přerovem, dle schváleného nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým            

se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

2861/77/8/2022 Přijetí peněžitých darů účelově určených do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitých darů účelově určených                       

a nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27, Základní školy J. A. 

Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, Základní školy Přerov, Svisle 13       

a Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2862/77/8/2022 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů v souvislosti s pandemií 

Covid-19, do vlastnictví základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy 

důvodové zprávy, a to ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2863/77/9/2022 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 

provozovaných na území statutárního města Přerov, která je přílohou důvodové zprávy, která je 

přílohou důvodové zprávy. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2864/77/9/2022 Souhlas s projektem „Lepší dostupnost pečovatelské služby v Brodku 

u Přerova" a jeho realizací na území obce Brodek u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje souhlas s projektem “Lepší dostupnost pečovatelské služby v Brodku u Přerova"      

a jeho realizací, předkládaným do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ Ministerstva pro 

místní rozvoj České republiky pro specifický cíl 6.1 REACT-EU, jehož realizátorem je 

Městys Brodek u Přerova, IČ 00301078, se sídlem Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek     

u Přerova. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Souhlasu s projektem Městyse 

Brodek u Přerova dle bodu 1. Souhlas je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2865/77/9/2022 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví Sociálních služeb města 

Přerova, p.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru v souvislosti s pandemií 

covid-19 dle důvodové zprávy, do vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, 

p.o., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Kabelíkova 14a, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona           

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

2866/77/10/2022 Pronájem restauračního zařízení Městský dům 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA I.: 

pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. Jaroslava 

Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku ke smlouvě             

o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu movitých věcí, jehož předmětem je možnost úlev 

spočívajících zejména ve zkrácení a omezení provozní doby na všední dny od 11 do 15 hodin (kavárna 

bude otevřena beze změny, tedy v souladu s původními smluvními podmínkami vždy při kulturních 

akcích), a to v období od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022. Jedná se o smluvní vztah mezi příspěvkovou 

organizací Kulturní a informační služby města Přerova jako pronajímatelem a společností APETIT 

PŘEROV s.r.o., IČ 04717163, se sídlem Na Odpoledni 3415/18, Přerov I-Město, 750 02  Přerov jako 

nájemcem. 

 

VARIANTA II.: 

pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. Jaroslava 

Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s ukončením smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání a nájmu movitých věcí mezi příspěvkovou organizací Kulturní a informační 

služby města Přerova jako pronajímatelem a společností APETIT PŘEROV s.r.o., IČ 04717163,          

se sídlem Na Odpoledni 3415/18, Přerov I-Město, 750 02  Přerov jako nájemcem, a to k 31. 1. 2022.  

Zároveň rada pověřuje ředitele Kulturních a informačních služeb města Přerova vypsáním výběrového 

řízení na zajištění hostinské a kavárenské činnosti pro potřeby uživatelské veřejnosti a dále zajištění 

hostinských, kavárenských a cateringových služeb při kulturních a společenských akcích realizovaných 

v prostorách velkého sálu, předsálí a malého sálu Městského domu. 

 

 

Navrhovatel materiálu primátor Ing. Měřínský: 

Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Mgr. Galová: 

Požádala o odpověď, za jakých podmínek má pronajímatel specifikováno to, že Městský dům 

přepronajímá, nebo tam provozuje soukromé akce, jako jsou oslavy, večírky do brzkých ranních 

hodin. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 8 pro, 1 proti (Mgr. Galová), 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

 

Z jednání Rady města Přerova se omluvil pan Zácha v 9.40 hodin – je přítomno 8 radních. 

 

 

2867/77/10/2022 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 

zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 

2021. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána, p. Zácha). 
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2868/77/10/2022 Souhlas zřizovatele 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas zřizovatele s podáním žádostí o dotace z programů Olomouckého kraje            

a Ministerstva kultury pro rok 2022, 

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a infomační služby města Přerova         

Mgr. Jaroslava Macíčka podpisem příslušných žádostí o dotace. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Vrána, p. Zácha). 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Ing. Střelec: 

 Požádal o informace, jak probíhají jednání v rámci převedení areálu Přerovských strojíren. 

 Informace – návrh řešení obslužnosti pěší zóny v ulicích Wilsonova a Jiráskova. 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 77. schůzi Rady města Přerova dne 13. ledna 2022 v 10.00 hodin. 

 

V Přerově dne 13. ledna 2022 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Petr Kouba 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 


