
1 

 

ZÁPIS 

8. schůze Rady města Přerova konané dne 23. ledna 2023 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí   

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

primátor 

3.2 Změna v personálním obsazení komise primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 1 primátor 

4.2 Uzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám (ČSOB, KB) primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Blažkův dům - inovační centrum (technologie 3D 
tisku)“ a veřejná zakázka „Blažkův dům - inovační centrum 
(elektrotechnická dílna)“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení 

primátor a 
JUDr. Lichnovský 

6.2 Inteligentní autobusové zastávky v Přerově - projekt pro ITI 
Olomoucké aglomerace 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Přechod pro chodce Přerov VIII - Henčlov - podání žádosti o dotaci JUDr. Lichnovský 

6.4 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva     
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie č. Z_S24_12_8120080758 

JUDr. Lichnovský 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ 
Velká Dlážka 5“ - rozhodnutí o námitkách – materiál na stůl 

JUDr. Lichnovský 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1202 v k.ú. 
Henčlov  

Ing. Dohnal 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - částí 
pozemku p.č. 6744/1 a p.č. 6785/1 oba v k.ú. Přerov za části 
pozemku p.č. 6744/3 v k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4808/2, jehož 
součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 3160, příslušná k 
části obce Přerov I-Město, části prostor v budově občanské 
vybavenosti č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 
je součástí pozemku p.č. 4808/1 a části pozemku p.č. 4811/3 vše     
v  k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 
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7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
5290/101 a p.č. 5290/218 a části pozemku p.č. 5290/103, vše v k.ú. 
Přerov – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4929/1 v 
k.ú. Přerov – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice 

Ing. Dohnal 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 
5307/222 ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

Ing. Dohnal 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – stavby Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. a zřízení 
věcného práva 

Ing. Dohnal 

7.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Ing. Dohnal 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
nebytové jednotky č. 555/1 jiný nebytový prostor v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město,        
na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov  a části pozemku p.č. 194 v k.ú. 
Přerov (nám. TGM 16) 

Ing. Dohnal 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
prostor v budově bytový dům č.p. 119, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 14) – materiál na stůl 

Ing. Dohnal 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov -  
prostor v budově  k bydlení č.p. 2481, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov 
(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ul. 9. května 107  – levé 
křídlo budovy) 

Ing. Dohnal 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
části pozemku p.č. 2638/1 a pozemku p.č. 2638/3 v k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 

7.6.3 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.7.1 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního města 
na nemovitém majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových - pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1981/36, 1981/37, 1981/42, 1981/35, 
4951/1, 1887/1, 5083/2, 5307/275 a 5307/356, vše v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

7.7.3 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 

Ing. Dohnal 

7.7.4 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerov - části pozemku p.č. 65/16 v  k.ú. Předmostí  

Ing. Dohnal 

7.7.5 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 525 v k.ú. Předmostí 

Ing. Dohnal 
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7.7.6 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 55/3, 65/1, 65/2 a 433/1 v k.ú. Vinary u 
Přerova 

Ing. Dohnal 

7.12.1 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 
společných zařízení" - schválení aktualizace 

Ing. Dohnal 

7.12.2 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 
statutárním městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

Ing. Dohnal 

7.12.3 Vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2       
v k.ú. Přerov v souvislosti s realizací akce "Revitalizace vodního 
ekosystému v Předmostí" 

Ing. Dohnal 

7.12.4 „Rekonstrukce parkovišť v Přerově“ – zajištění projektových 
dokumentací a kompletní administrace dotačního projektu na 
realizaci staveb. 

Ing. Dohnal 

7.13.1 vnitřní předpis, kterým se specifikují požadavky pro vytváření, 
zavádění, udržování a zlepšování systému managementu 
hospodaření s energií („EnMS“) statutárním městem Přerov              
a příspěvkových organizací 

Ing. Dohnal 

7.13.2 Základní nájemné za 1m2 u nově uzavíraných nájemní smluv            
k bytovým jednotkám 

Ing. Dohnal 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 – výsledek šetření stížnosti ze strany České 
školní inspekce 

p. Zácha 

8.2 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - 
Předmostí, Hranická 14 - koncept Svět vzdělání 

p. Zácha 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům JUDr. Lichnovský 

10. Různé  

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Vrána  

 

 

 

Členové Rady města: Ing. Miloslav Dohnal, Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Lada Galová, Mgr. Petr 

Kouba, Ing. Hana Mazochová, Ing. Petr Měřínský, Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil 

 

 

Omluveni:  JUDr. Vladimír Lichnovský   

 Michal Zácha 

 

 

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

 

 

Dále přítomni:  Zdeněk Daněk   - vedoucí odd. organizačního KP 

   Bc. Lenka Chalupová  - tisková mluvčí 

     

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ    

 

Jednání 8. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Vrána dne 23. ledna 2023 ve 14.00 

hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na náměstí T. G. Masaryka v Přerově za přítomnosti 9 

členů rady. 

 

Omluveni:  JUDr. Vladimír Lichnovský   

 Michal Zácha 

 

 

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

Primátor Ing. Petr Vrána představoval ústně materiály za omluveného náměstka primátora JUDr. 

Lichnovského. 

Náměstek primátora Ing. Miloslav Dohnal představoval ústně materiály za omluveného uvolněného 

radního pana Záchu. 
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2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 

221/8/2/2023 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 8. schůze Rady města 

Přerova konané dne 23. ledna 2023 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 8. schůze Rady města Přerova konané dne 23. ledna 2023, 

 

2. schvaluje Ing. Petra Měřínského ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Primátor Ing. Petr Vrána: 

 OVĚŘOVATEL – pan Ing. Petr Měřínský. 

 

 PROGRAM: 

 NOVÉ předlohy: 

- 6.5 - Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 

5“ - rozhodnutí o námitkách 

 

- 7.1.4 - Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí               

z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5290/101 a p.č. 5290/218       

a části pozemku p.č. 5290/103, vše v k.ú. Přerov 

 

- 7.1.5 - Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci                    

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

 

- 7.5.2 - Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostor            

v budově bytový dům č.p. 119, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14) 

 

Hlasování o programu a ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

222/8/3/2023 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2022 do 31.12.2022. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 
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223/8/3/2023 Změna v personálním obsazení komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává na základě vlastní žádosti z funkce členky Komise pro občanské záležitosti paní 

Martinu Rejhonovou, a to s účinností k 23.1.2023 

 

2. jmenuje do funkce člena Komise pro občanské záležitosti pana Milana Síleše, a to s účinností 

k 24.1.2023. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

224/8/4/2023 Rozpočtové opatření č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

225/8/4/2023 Uzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám (ČSOB, KB) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové 

smlouvě č. 2019011043 mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní 

bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČ 00001350, dle přílohy 1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 k Rámcové 

smlouvě o obchodování na finančním trhu mezi statutárním městem Přerov a Komerční 



7 

 

bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ 45317054,               

dle přílohy 2. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

226/8/6/2023 Veřejná zakázka „Blažkův dům - inovační centrum (technologie 3D 

tisku)“ a veřejná zakázka „Blažkův dům - inovační centrum 

(elektrotechnická dílna)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Petr Vrána, primátor a JUDr. 

Vladimír Lichnovský, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 

„Blažkův dům - inovační centrum (technologie 3D tisku)“, dle důvodové zprávy a příloh          

č. 1 - 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky            

s názvem „Blažkův dům - inovační centrum (technologie 3D tisku)“, postupem dle ustanovení 

§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů         

a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

K podpisům dokumentace veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona          

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu je zmocněn Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

3. schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 

„Blažkův dům - inovační centrum (elektrotechnická dílna)“, dle důvodové zprávy a příloh      

č. 3 - 4, 

 

4. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky            

s názvem „Blažkův dům - inovační centrum (elektrotechnická dílna)“, postupem dle 

ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona          

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy, 
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K podpisům dokumentace veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona          

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu je zmocněn Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

227/8/6/2023 Inteligentní autobusové zastávky v Přerově - projekt pro ITI 

Olomoucké aglomerace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit projektový záměr pro zařazení                   

do programového rámce ITI Olomoucké aglomerace v rámci vyhlášené 18.výzvy nositele 

integrované územní strategie a následnou žádost o dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu na projekt "Inteligentní autobusové zastávky v Přerově", dle důvodové 

zprávy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k jednáním a podpisům 

právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

228/8/6/2023 Přechod pro chodce Přerov VIII - Henčlov - podání žádosti o dotaci 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

Olomouckého kraje - Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů 

pro chodce 2023, dle důvodové zprávy, 

 

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

programu Olomouckého kraje pro r. 2023 na projekt "Přechod pro chodce Přerov VIII - 

Henčlov", dle důvodové zprávy, 
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4.  pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k jednáním a podpisům 

právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

229/8/6/2023 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva           

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S24_12_8120080758 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120080758 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie – přeložka venkovního vedení VN 3x22 kV, 

50Hz VN č.42, na par. č. 491/1 k.ú. Dluhonice, 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 3 128 128,- Kč bez DPH za podmínky schválení  

finančního krytí v zastupitelstvu města. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala k jednání o uzavření právního jednání 

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

230/8/6/2023 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká 

Dlážka 5“ - rozhodnutí o námitkách 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí „Námitky proti stanovení zadávacích podmínek“ veřejné zakázky 

N006/22/V00031825 s názvem „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 

5“, doručené zadavateli dne 17.1.2023 stěžovatelem *** 

 

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 245 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), námitkám proti stanovení 

zadávacích podmínek veřejné zakázky N006/22/V00031825 s názvem „Rekonstrukce povrchu 

venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“ podaným stěžovatelem *** podle § 241 odst. 2, písm. 
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a) zákona, částečně vyhovět, a to v rozsahu provedených úprav zadávacích dokumentace 

uvedených v příloze č. 1,  

 

3. schvaluje odůvodnění rozhodnutí v rozsahu dle Přílohy č. 1 a odeslání „Rozhodnutí                   

o námitkách“ podle § 245 zákona.  

Podpis „Rozhodnutí o námitkách“ provede primátor statutárního města Přerova.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora. 

 

231/8/7/2023 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1202 v k.ú. Henčlov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - změnu výše 

nájemného sjednaného v nájemní smlouvě uzavřené dne 1.6.2004 mezi statutárním městem Přerov 

(jako pronajímatelem) a společností PRECHEZA a.s., se sídlem nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 

Přerov, IČ: 26872307 (jako nájemcem), kdy původní výše nájemného 10,- Kč/m2/rok se mění             

na novou výši 49,- Kč/m2/rok s účinností ode dne uzavření dodatku č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

232/8/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - částí 

pozemku p.č. 6744/1 a p.č. 6785/1 oba v k.ú. Přerov za části pozemku 

p.č. 6744/3 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku 

p.č. 6744/1 o výměře cca 33 m2 a o výměře cca 106 m2 a části pozemku p.č. 6785/1 o výměře cca      

190 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za části pozemku p.č. 6744/3 o výměře 

cca 77 m2 a o výměře cca 6 m2 v k.ú. Přerov v majetku společnosti NORSOL s.r.o., se sídlem Přerov, 

Seifertova 2834/33, IČ: 63476380 s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 
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233/8/7/2023 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4808/2, jehož 

součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 3160, příslušná k části 

obce Přerov I-Město, části prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 

3161, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 4808/1 a části pozemku p.č. 4811/3 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem pozemku p.č. 

4808/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 250 m2, jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 3160,  

příslušná k části obce Přerov I-Město, části prostor v  budově občanské vybavenosti č.p. 3161, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4808/1, situovaných v přízemí 

budovy o celkové výměře 59 m2 a části pozemku p.č. 4811/3 ost. pl., manipulační plocha o výměře 

276 m2 vše v k.ú. Přerov žadateli. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

234/8/7/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí     

z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5290/101 a p.č. 

5290/218 a části pozemku p.č. 5290/103, vše v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemků p.č. 5290/101 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1 m2 a p.č. 5290/218 ostatní 

plocha, jiná plocha o celkové výměře 11 m2 a části pozemku p.č. 5290/103 ostatní plocha, zeleň           

o výměře cca 700 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

235/8/7/2023 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4929/1         

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 4929/1 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov žadateli. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 
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236/8/7/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 499 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 253-37/2022 označené jako 

pozemek p.č. 499/2 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů J. a   Z.K. za kupní cenu ve výši 8.000,- Kč - cena v místě          

a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

237/8/7/2023 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 5307/222 

ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 162 m2 a pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, manipulační plocha        

o výměře 58 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, a to za 

podmínky, že se smluvní strany výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně zřizuje             

v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu, ve prospěch převodce jako 

oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele jako povinného 

nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem nebo věcným břemenem, a to po dobu     

10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy do katastru 

nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo. Nabyvatel je 

oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným břemenem pro účely 

zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění 

nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 
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238/8/7/2023 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – stavby Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. a zřízení věcného 

práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - stavby Přerov I - Město, č.p. 830, obč. 

vyb., z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, a to za těchto podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje, že převáděný majetek nebude využívat k hospodářské činnosti            

ve smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti, nebude jej pronajímat ani jej nepřenechá do pachtu, ani 

takové nakládání nestrpí. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let ode dne provedení vkladu 

vlastnického práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že porušením podmínky stanovené v odst. 1 tohoto Článku je stav, 

kdy výsledkem níže uvedeného výpočtu bude hodnota vyšší než „20“ (%). Výpočet skutečné míry 

hospodářského využití příslušné nemovitosti v daném kalendářním roce bude založen na poměru 

plochy zaujímající hospodářskou činnost k celkově využitelné ploše převáděného majetku,                    

s přihlédnutím k počtu dnů hospodářského využívání, a to dle níže uvedeného vzorce:  

 

 

Suma [A1; A365/366] 

------------------------- *100 ≤ 20% 

B * C 

 

kde údaje ve vzorci znamenají: 

A1 až 365/366  plocha nemovitosti z celkové využitelné plochy nemovitosti využita konkrétní den 

kalendářního roku k hospodářské (ve smyslu komerční či jiné výdělečné) činnosti (v m2) 

Suma [A1, A365/366]   součet A za všechny kalendářní dny kalendářního roku (v m2) 

B     celková využitelná plocha nemovitosti (v m2) 

C   celkový počet dnů kalendářního roku (tj. 365 resp. 366 v přechodném roce)  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že za hospodářskou činnost se dále nepovažuje taková činnost, 

která je považována ve smyslu Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v Čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01) za činnost nehospodářskou.  

 

4. Bude-li nabyvatel převáděný majetek využívat k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či 

jiné výdělečné činnosti anebo bude-li převáděný majetek nabyvatelem pronajímán či přenechán do 

pachtu, nebo bude takové nakládání nabyvatelem trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu 

ve výši 1.650.000,- Kč.  

 

5.      Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené           

v odst. 1 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy 

písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení 

smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.  

 

6. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

7. Převodce je oprávněn provést kontrolu, zda jsou závazky nabyvatele z této smlouvy 

dodržovány.  Nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout součinnost, zejména umožnit převodci 

šetření na místě a na výzvu převodce mu předložit požadované dokumenty.  
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V případě porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to 

ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce lze uložit i opakovaně.   

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje v souladu 

s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II odst. 2 smlouvy,         

ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku 

nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem nebo věcným 

břemenem, a to po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle této 

smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné 

právo. Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, 

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

239/8/7/2023 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovité věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1158 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město za cenu 460.000,- Kč. 

 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1158 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město za cenu 460.000,- Kč, za 

předpokladu finančního krytí. 

 

 

Navrhovatel materiálu Ing. Dohnal: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 
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240/8/7/2023 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  

nebytové jednotky č. 555/1 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov  a části pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 

(nám. TGM 16) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku            

č. 555/1 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov o celkové výměře 381 m2 situovanou v 1. PP (nám. TGM 16) a na 

část pozemku p.č. 194 zast. pl. a nádvoří o výměře 36 m2 v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a  společností Přerovská Restaurace U radnice s.r.o., se sídlem Přerov       

I-Město, nám. T. G. Masaryka 555/16, IČ 05529140 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu 

určitou, s účinností od 31.1.2023 do 28.2.2023. Výše nájemného bude činit 30.510,- Kč (včetně DPH). 

Ujednáním smlouvy bude stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). Účelem nájmu bude 

využití jednotky a pozemku k provozování hostinské činnosti - restaurace a vinárny a jako 

předzahrádky. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

241/8/7/2023 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

prostor v budově bytový dům č.p. 119, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 

14) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 

nájemní smlouvy ze dne 29.1.2001, ve znění dodatků č. 1 ze dne 20.6.2002, č. 2 ze dne 12.2.2003, č. 3 

ze dne 20.6.2003, č. 4 ze dne 30.5.2005, č. 5 ze dne 23.9.2005, č. 6 ze dne 30.5.2006, č. 7 ze dne 

22.9.2017, č. 8 ze dne 23.11.2017 a č. 9 ze dne 7.5.2020, na prostory v budově bytový dům č.p. 119, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 

14) o celkové výměře 218,46 m2 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a příspěvkovou 

organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. TGM 150/8, 

IČ 45180512 jako nájemcem, ke dni 31.1.2023. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 
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242/8/7/2023 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov -  

prostor v budově  k bydlení č.p. 2481, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí  pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov 

(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ul. 9. května 107  – levé 

křídlo budovy) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostory v budově k bydlení č.p. 2481, příslušné    

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov (ul. 9. května 

107 – levé křídlo budovy) situovaných v 1.PP a v 1.NP o celkové výměře 496 m2 mezi 

statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Armáda spásy v České republice, z.s., 

se sídlem Praha, Stodůlky, Petržílkova 2565/23, IČ 40613411 jako vypůjčitelem. Výpůjčka 

bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností od 12.2.2023. 

Účelem výpůjčky prostor bude provozování registrované sociální služby Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

2. souhlasí s přenecháním prostor  v budově k bydlení č.p. 2481, příslušné k části obce Přerov     

I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 5733/6 v k.ú. Přerov (ul. 9. května 107 – levé křídlo 

budovy) situovaných v 1.PP a v 1.NP o celkové výměře 496 m2 do bezúplatného užívání 

církevní organizaci Armáda spásy - církev, se sídlem Praha, Stodůlky, Petržílkova 2565/23,      

IČ 02144034, když vypůjčitelem prostor je spolek Armáda spásy v České republice, z.s.,        

se sídlem Praha, Stodůlky, Petržílkova 2565/23, IČ 40613411 za předpokladu uzavření 

smlouvy o výpůjčce dle bodu 1 návrhu na usnesení. Účelem bezúplatného užívání prostor jsou 

aktivity a činnost Armády správy - církev. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

243/8/7/2023 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

části pozemku p.č. 2638/1 a pozemku p.č. 2638/3 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 

21.2.2020 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem KSK Limit, z.s., se sídlem 

Přerov I-Město, U Tenisu 851/1, IČ 04995619 jako vypůjčitelem na část pozemku p.č. 2638/1 ost. pl., 

sportoviště a rekreační plocha o výměře 2.300 m2 a pozemek p.č. 2638/3 ost. pl., sportoviště                 

a rekreační plocha o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Přerov. Dodatek č. 1 bude řešit změnu doby 

výpůjčky a to tak, že původní doba výpůjčky - na dobu určitou, do 28.2.2023 se mění na novou dobu 

výpůjčky - na dobu určitou, do 28.2.2026. Ujednáním dodatku bude stanovení výše podpory malého 

rozsahu (de minimis). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 
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244/8/7/2023 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci                   

ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/75 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 

Přerov o výměře 281 m2, mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a Českou republikou - 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,                

128 00 Praha 2, IČ: 69797111, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 3 roky,      

a to ode dne účinnosti smlouvy do doby převodu stavby na předmětu výpůjčky na nového nabyvatele. 

Účelem výpůjčky je využití předmětu výpůjčky jako pozemek pod stavbou, která je využívána 

prostřednictvím Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov, IČ: 47184469, a to pro volnočasové 

aktivity dětí. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

245/8/7/2023 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního města       

na nemovitém majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových - pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Nové Město, Praha 2, IČ: 69797111, jako povinným a statutárním městem Přerov, jako 

oprávněným. 

Předmětem smlouvy je právo oprávněného na pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov zřídit / přes služebný 

pozemek vést, provozovat a udržovat inženýrskou síť - přípojku a stožár veřejného osvětlení náležející 

ke stavbě: „Bezbariérové úpravy Přerov – ulice Čechova“ stavební objekt SO 003 Křižovatka s ulicí 

Havlíčkova. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě za jednorázovou 

úplatu ve výši 5.000,- Kč. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

246/8/7/2023 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1981/36, 1981/37, 1981/42, 1981/35, 4951/1, 1887/1, 

5083/2, 5307/275 a 5307/356, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje umístění stavby s názvem „Přerov, Ztracená, p.č. 1895 - připojení kNN“,                

na pozemcích p.č. 1981/36 ostatní plocha, p.č. 1981/37 ostatní plocha, p.č. 1981/42 ostatní 

plocha, p.č. 1981/35 ostatní plocha, p.č. 4951/1 ostatní plocha, p.č. 1887/1 ostatní plocha, p.č. 

5083/2 ostatní plocha, p.č. 5307/275 ostatní plocha a p.č. 5307/356 ostatní plocha, vše v k.ú. 

Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 1981/36 ostatní plocha o výměře 104 m2, části pozemku 

p.č. 1981/37 ostatní plocha o výměře 4 m2, části pozemku p.č. 1981/42 ostatní plocha              

o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 1981/35 ostatní plocha o výměře 132 m2, části pozemku 

p.č. 4951/1 ostatní plocha o výměře 14 m2, části pozemku p.č. 1887/1 ostatní plocha o výměře 

2 m2, části pozemku p.č. 5083/2 ostatní plocha o výměře 6 m2, části pozemku p.č. 5307/275 

ostatní plocha o výměře 78 m2, části pozemku p.č. 5307/356 ostatní plocha o výměře 18 m2, 

vše v k.ú. Přerov a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 

- Podmokly, IČ: 24729035 jako nájemcem. Nájemné bude hrazeno po dobu faktického užívání 

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

49,- Kč/m2/rok. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a rozpojovací skříň a s tím 

spojené omezení povinného, spočívající v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN                

a rozpojovací skříně, k tíži pozemku p.č. 1981/36, 1981/37, 1981/42, 1981/35, 4951/1, 1887/1, 

5083/2, 5307/275 a 5307/356, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 2472903. 

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 

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

Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerovem, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti      

a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení geometrického plánu 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene 

– služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím 

oprávněným. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 

znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek      

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

247/8/7/2023 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající 

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

stavbu "SO 364 - Výtlačný řad od ČS" a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek po nezbytnou dobu 

a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby a odstraněním stavby "SO 364 - Výtlačný řad    

od ČS", k tíži podílu id. 6/72 pozemku p.č. 7166/124 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 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 jedním z povinných z věcného břemene 

– služebnosti, s dalšími 9-ti spoluvlastníky - povinnými a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 6431-329/2016, 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. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

248/8/7/2023 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - části 

pozemku p.č. 65/16 v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby "Připojení NN garáže p.č. st. 223 č.p. 468 - garáž z RD"                 

na pozemku p.č. 65/16 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov v rozsahu dle 

předloženého situačního výkresu.  

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 65/16 ost. pl., ost. komunikace o výměře 15,5 m2 v k.ú. 

Předmostí a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem 

a M.P. jako nájemcem. Nájemné bude hrazeno po dobu faktického užívání pozemku a jeho 

výše bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 a bude činit 49,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 759,50 Kč/rok, navýšených o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím spojené omezení 

povinného, spočívající 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 kabelového vedení NN k tíži pozemku 

p.č. 65/16 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to ve prospěch M.P.            

a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem           

a budoucím povinným ze služebnosti a M.P., jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti.  
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

249/8/7/2023 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 525 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje umístění stavby „Přerov II – Předmostí, vodovod podél pozemku p.č. 453/2              

a vodovodní přípojka“ na pozemku statutárního města Přerova p.č. 525 v k.ú. Předmostí          

v rozsahu dle předloženého situačního výkresu.  

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 525 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k.ú. 

Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření nájemní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a panem L.H. jako nájemcem. Nájemné bude 

hrazeno po dobu faktického užívání pozemku a jeho výše bude stanovena na základě 

Vnitřního předpisu č. 12/2017 a bude činit 49,- Kč/m2/rok, tj. celkem 882,- Kč/rok, 

navýšených o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní řad, a s tím spojené omezení povinného, 

spočívající 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 vodovodního řadu k tíži pozemku p.č. 525 v k.ú. 

Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova, 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 uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem              

a budoucím povinným ze služebnosti a panem L.H., bytem ***jako stavebníkem, investorem 

a nájemcem a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521 jako budoucím oprávněným ze služebnosti.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

250/8/7/2023 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 55/3, 65/1, 65/2 a 433/1 v k.ú. Vinary u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje umístění stavby s názvem "Přerov-Vinary, Mezilesí, obn. vNN, kNN", na pozemku 

p.č. 55/3 ostatní plocha, p.č. 65/1 ostatní plocha, p.č. 65/2 ostatní plocha a p.č. 433/1 ostatní 

plocha, vše v k.ú. Vinary u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 55/3 ostatní plocha o výměře 30 m2, části pozemku p.č. 

65/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 65/2 ostatní plocha o výměře 120 m2     

a části pozemku p.č. 433/1 ostatní plocha o výměře 330 m2, vše v k.ú. Vinary u Přerova           

a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem                    

a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,    

IČ: 24729035 jako nájemcem. Nájemné bude hrazeno po dobu faktického užívání pozemků      

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

49,- Kč/m2/rok. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím spojené omezení 

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

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 55/3, 

65/1, 65/2 a 433/1, vše v k.ú. Vinary u Přerova, v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 2472903. 

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

věcného břemene – služebnosti je stanovena částkou 90.890,- Kč, která bude navýšena             

o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude 

uzavřena Smlouva o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi statutárním městem Přerovem, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím 

povinným ze služebnosti a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8,       

IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva 

o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení 

geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 

rozsah věcného břemene – služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených 

pozemcích budoucím oprávněným.  

Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 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 (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

251/8/7/2023 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 

společných zařízení" - schválení aktualizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci 

řízení o Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení" 

aktualizovaný, dle příloh. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 
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252/8/7/2023 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi statutárním 

městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel        

ze dne 08.02.2022 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o.,        

IČ: 65276604, se sídlem Trnkova 3103/109b, 628 00 Brno, jejímž předmětem je zajišťování odtahů 

vozidel tvořících překážku silničního provozu na pozemních komunikacích a vozidel neoprávněně 

stojících na vyhrazeném parkovišti dle § 45 odst. 4 a dle § 27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.,               

o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.  

Dodatkem č. 1 se prodlužuje platnost smlouvy o 12 měsíců ode dne podpisu dodatku oběma 

smluvními stranami. V ostatním smlouva zůstává beze změny. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

253/8/7/2023 Vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. 

Přerov v souvislosti s realizací akce "Revitalizace vodního ekosystému 

v Předmostí" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dohody o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov v rámci 

realizace projektu "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí" mezi statutárním městem Přerov, 

jako vlastníkem pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov a ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny České 

republiky, se sídlem Praha, Kaplanova 1931/1, IČ: 629 335 91 ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

254/8/7/2023 „Rekonstrukce parkovišť v Přerově“ – zajištění projektových 

dokumentací a kompletní administrace dotačního projektu na realizaci 

staveb 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o zajištění 3 projektových dokumentací na stavby „Rekonstrukce 

parkovišť v ul. Jasínkova v Přerově, „Rekonstrukce parkovišť v ul. Interbrigadistů                     

v Přerově“ a „Rekonstrukce parkovišť v ul. Jižní čtvrť IV. v Přerově“ dle důvodové zprávy. 
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2. bere na vědomí informaci o zajištění externí společnosti Timoris  Projekt  a.s.,  IČ 278260 40, 

se sídlem Náměstí Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, na zastupování Statutárního města Přerova 

při zajištění kompletní administrace dotačních projektů dle podmínek poskytovatele dotace      

a příslušné výzvy - Operačního programu životního prostředí, 19. výzva, SC 1.3., opatření 

1.3.3. a 1.3.4. na výše uvedené stavby dle důvodové zprávy. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala k jednání a podpisům právních               

a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektů. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

255/8/7/2023 Vnitřní předpis, kterým se specifikují požadavky pro vytváření, 

zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření    

s energií („EnMS“) statutárním městem Přerov a příspěvkových 

organizací 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává vnitřní předpis č. …/2023, kterým se specifikují požadavky pro vytváření, zavádění, 

udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií („EnMS“) statutárním 

městem Přerov a příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov, a to dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy (směrnice energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001 

vč. jejich příloh). 

 

2. schvaluje přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. …./2023 (směrnice energetického managementu 

dle ČSN EN ISO 50001) energetickou politiku pro zajištění trvalých efektů při zvyšování 

energetické účinnosti 

 

3. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, náměstka primátora k vykonávání činnosti představitele 

vedení města (PVm) v rámci vnitřního předpisu č. …2023 (směrnice energetického 

managementu dle ČSN EN ISO 50001) kterým se specifikují požadavky pro vytváření, 

zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií („EnMS“) 

statutárním městem Přerov a příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

256/8/7/2023 Základní nájemné za 1m2 u nově uzavíraných nájemní smluv                

k bytovým jednotkám 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje zvýšení minimální ceny za 1 m2 u nově uzavíraných 

nájemních smluv od 1.2.2023 u bytů dle rozdělení ve znění vnitřního předpisu 3/2016 vydaného radou 

města Přerova, tj. sociální a dostupné byty z ceny za 1m2 57,54 Kč na 66,23 Kč/m2, sociální                  

a dostupné byty se sníženou kvalitou z ceny za 1m2 51,78 Kč na 59,60 Kč/m2, byty zvláštního určení    

z ceny za 1m2 41,19 Kč na 47,41 Kč/m2, volné byty v prodaných domech a ostatní byty mimo byty 

sociální a dostupné z ceny za 1m2 60,00 Kč na 70,00 Kč/m2 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, uvolněný radní. 

 

257/8/8/2023 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 – výsledek šetření stížnosti ze strany České 

školní inspekce 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledek šetření stížnosti provedený Českou školní inspekcí, Olomouckým 

inspektorátem ve dnech 24. a 25. 11. 2022 na Základní škole J. A. Komenského a Mateřské 

škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14,  

 

2. schvaluje návrh odpovědi panu *** ve věci nesouhlasu zákonného zástupce s postupem 

školy.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

258/8/8/2023 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - 

Předmostí, Hranická 14 - koncept Svět vzdělání  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje partnerské připojení Základní školy J. A. Komenského    

a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14 ke konceptu, jehož nositelem je Svět vzdělání, z.s.,       

a to od 1. 9. 2023. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Navrátil), 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 
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9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora. 

 

259/8/9/2023 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu (2+1), o ploše 79,65 m2, v domě   č. p. 

608, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. Přerov, 

Škodova, č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, trvale bytem ***,    

za nájemné ve výši 4.583 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno    

o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 3 měsíců s možností 

prodloužení za podmínky dodržování sjednaného splátkového kalendáře. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena            

za podmínky složení jistoty nájemcem ve smyslu ust. § 2254 občanského zákoníku ve výši 

13.749 Kč s tím, že jistota je splatná nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení zvlášť upravenému 

pro bydlení zdravotně postižených osob č. 12 (1+1), o ploše 47,94 m2, v domě 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 (včetně zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, trvale bytem 

***, za nájemné ve výši 1.974 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na 6 měsíců s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní 

smlouva bude uzavřena za podmínky složení jistoty nájemcem ve smyslu ust. § 2254 

občanského zákoníku ve výši 4.000 Kč s tím, že jistota je splatná nejpozději při podpisu 

nájemní smlouvy k bytu na adrese U Žebračky 576/18 a dohody o ukončení nájmu ke 

stávajícímu obecnímu bytu na adrese Kratochvílova 112/20.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (JUDr. Lichnovský, pan Zácha). 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

Nejsou předlohy. 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Ing. Mazochová: 

 Informace – celorepubliková dobrovolnická úklidová akce „Ukliďme Česko“ se koná 

1.4.2023. 

 

 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Vrána ukončil 8. schůzi Rady města Přerova dne 23. ledna 2023 v 15.15 hodin. 

 

V Přerově dne 23. ledna 2023 

 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

 primátor statutárního města Přerova                

Ing. Petr Měřínský 

člen Rady města Přerova                

 


