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ZÁPIS 

 

 

z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 15. listopadu 2018 

 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 22 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

Ing. Mazochová 

4.3 Teplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení primátor  

5.2 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 
Nástroje Územně analytické podklady 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Sokolská 
26, Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
 

6.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1287/2018, číslo smlouvy zhotovitele 
841/NBAA/037/197/2018, na realizaci stavby „Rekonstrukce 
chodníku ul. Alšova“ 

Ing. Mazochová 

6.3 Točna MAD Přerov IX - Lýsky Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v 
objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod/pacht nemovité 
věci v majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 611 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.1.4 Záměr statutárního města Přerov - nájem  na nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerov částí pozemků  p.č.  4394/1,  p.č. 
4293/1, p.č. 4950, p.č. 4672/1, p.č. 5091, p.č. 3473/1, p.č. 5087, p.č. 
5088/3, p.č.  4160/1, p.č. 5089, p.č.  5095, p.č 5092, p.č 5104/1, p.č 
5084/10, p.č 3751/1, p.č.  6774/2, p.č 6786/1, .... vše v k.ú. Přerov  - 
trasa I. 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem  na nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků  p.č. 30/1, p.č.  
30/7, p.č. 65/14, p.č.  539/1, p.č. 520/1, p.č. 65/2, p.č. 593/1, p.č. 
540,.......vše v k.ú. Předmostí  a  p.č. 6704/12 v k.ú. Přerov  - trasa II 
. 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov - nájem  na nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova částí  pozemků p.č. 2883/1, p.č. 
2680/1, p.č. 5015, p.č. 2680/21, p.č. 3161/1, p.č. 2645/1, p.č. 
5024/4, p.č. 3346/1, .... vše v k.ú. Přerov - trasa III. 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova –    částí pozemků p.č. 2185/2, 
p.č. 2883/1, p.č. 4293/3 a p.č. 6847/3, p.č. 4988/1 vše v k.ú. Přerov      

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5318 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 ve 
vlastnictví StMPr za  část pozemku p.č. 6693 ve vlastnictví SBD 
Přerov vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 5746/7, 
p.č. 6569/2 a p.č. 5300/1  vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely 
statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost 
Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující 
dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov a 
záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 2 k této 
smlouvě 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  části 
pozemku  p.č. 496/1 v k.ú. Dluhonice     

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
nebytové jednotky č. 2611/103 v budově bytový dům č.p. 2610, 
2611, 2612, příslušné k části obce Přerov I-Město, na  pozemku p.č.  
2424/2  v k.ú. Přerov (Klivarova 3) 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem části pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
Stavebního bytového družstva Přerov statutárním městem 
Přerovem 

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
prostoru 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) 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 1259 v k.ú.  Újezdec u Př. 

p. Zácha 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovité věci v majetku  statutárního města Přerova 
– pozemku  p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova   

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  
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8.1 Základní škola Přerov, Trávník 27 – spoluúčast na realizaci projektu 
Národního programu Životní prostředí   

Mgr. Kouba 

8.2 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – realizace projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov 
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 

primátor 

10.2 Zřízení Hlavní inventarizační komise primátor 

10.3 Delegování zástupce města na valné hromady. primátor 

10.4 Zrušení usnesení Rady města Přerova primátor 

10.5 Komise Rady města Přerova primátor 

10.6 Zřízení výborů zastupitelstva primátor 

10.7 Použití znaku města Přerova primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Hana Mazochová, p. Michal Zácha, Mgr. Petr Kouba, p. Marek Dostál, Ing. Tomáš Dostal,       

Ing. Milan Passinger, Ing. Bohumír Střelec 

 

 

Omluveni:  Ing. Tomáš Navrátil 

   Ing. Petr Vrána 

   Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.      

  

    

   

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

   Zdeněk Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 
 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 2. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 15. listopadu  2018  

v 9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 8 radních, byli omluveni Ing. Tomáš 

Navrátil, Ing. Petr Vrána a Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Rada města byla schopna se právoplatně 

usnášet.  
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19/2/2/2018 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 2. schůze Rady města 

Přerova konané dne 15. listopadu 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 2. schůze Rady města Přerova konané dne 15. listopadu 2018, 

 

2. schvaluje p. Marka Dostála ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 
 

- bez písemné předlohy 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

 

20/2/4/2018 Rozpočtové opatření č. 22 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

21/2/4/2018 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2018, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. 
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VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2018, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 2 důvodové 

zprávy. 

 

 

VARIANTA  III. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2018, kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 3 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2018 

 

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 

 

Navrhovatelka Ing. Mazochová doporučila variantu III. Primátor Ing. Měřínský podal protinávrh na 

variantu II. 

Ing. Dostal doporučil doplnit předlohu do zastupitelstva o přehled, kolik město doplácelo z rozpočtu 

v minulých letech 2013 až 2017 na poplatek za odpad. 

Z diskuse dále vyplynulo, aby byla předloha ještě doplněna o informace týkající se maximální výše 

sazby tj. 1000,- Kč podle zákona 565/1990 o místních poplatcích a o přehled dlužníků, a s tím 

související výši nedoplatků. 

 

 

Hlasování o protinávrhu primátora Ing. Měřínského - varianta II., :  

2 pro (Ing. Měřínský, Mgr. Kouba) 

6 se zdrželo (Ing. Mazochová, p. Zácha, Ing. Střelec, p. Dostál, Ing. Dostal, Ing. Passinger) 

3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o variantě III, kterou doporučila navrhovatelka Ing. Mazochová:  

5 pro (Ing. Mazochová, Ing. Měřínský, Mgr. Kouba, Ing. Střelec, Ing. Passinger) 

3 se zdrželi (p. Zácha, p. Dostál, Ing. Dostal) 

3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

22/2/4/2018 Teplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace  

Rada města Přerova po projednání: 

 

 

VARIANTA  I. 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne  05.05.2008 mezi statutárním městem 

Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I-
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Město, Blahoslavova 1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, 

dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 

20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze 

dne 07.01.2016, dodatku č. 8 ze dne 24.11.2016 a dodatku č. 9 ze dne 29.01.2018, ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1) návrhu na usnesení včetně 

jeho podpisu. 

 

 

VARIANTA  II. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne  05.05.2008 mezi statutárním městem 

Přerov jako předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I-

Město, Blahoslavova 1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, 

dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 

20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze 

dne 07.01.2016, dodatku č. 8 ze dne 24.11.2016 a dodatku č. 9 ze dne 29.01.2018, ve znění dle 

přílohy č. 2 důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1) návrhu na usnesení včetně 

jeho podpisu. 

 

 

Navrhovatelka Ing. Mazochová doporučila variantu II., náměstek primátora p. Zácha podal 

protinávrh na variantu I. 

 

 

Hlasování o protinávrhu náměstka primátora Záchy - varianta I., :  

6 pro (Ing. Měřínský, Mgr. Kouba, p. Zácha, Ing. Střelec, p. Dostál, Ing. Dostal)  

2 se zdrželi (Ing. Mazochová, , Ing. Passinger) 

3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 

 

23/2/5/2018 Změny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout             

v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. o pořízení změn Územního plánu města Přerova a jejich obsahu podle ust. § 55a odst. 2 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 
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2. o zkráceném postupu pořizování změny Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 1 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

 

3. o podmínění pořízení změn Územního plánu města Přerova s úhradou nákladů spojených se 

zpracováním změny a vyhotovení úplného znění územního plánu těmito žadateli: 

 

- AGRAS Želatovice, a.s. 

- Byty Čechova s.r.o. 

- Náboženská obec Církve československé husitské v Přerově 

- SONOT, a.s. 

 

V případě časového souběhu s pořízením souboru změn, bude projednaná změna uvedených žadatelů 

v rámci vyhotovení úplného znění územního plánu zapracována na náklady pořizovatele podle 

důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

24/2/5/2018 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o spolupráci s 

obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje Územně analytické podklady mezi 

Statutárním městem Přerovem a Olomouckým krajem, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora města Ing. Petra Měřínského 

k podpisu smlouvy o spolupráci dle bodu č. 1. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

25/2/6/2018 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Sokolská 

26, Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Sokolská 26, Přerov“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Sokolská 26, Přerov“, v souladu s ust. § 31 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 5/2018, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. SKEL s.r.o., Přerov - Přerov I-Město, Jateční 62/16, PSČ 75002 25359690 

2. BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 25865021 

3. MOVIBIO s.r.o., Zahradní 132, 750 02 Bochoř 28624319 

4. Petr Šejda, Kosmákova 305/56, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 49605381 

5. ELEKTRO - REMO, spol. s r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 

750 02 Přerov 

47150360 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018, komisi 

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele 

Stanislav Jurečka odborník Bc. Marek Rybařík odborník 

Ing. Eva Pospíšilíková odborník Ing. Kateřina Ministrová odborník 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

26/2/6/2018 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1287/2018, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA/037/197/2018, na 

realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

objednatele SML/1287/2018, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA/037/197/2018, ze dne 06.09.2018, 
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na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“, se zhotovitelem STRABAG a.s., Na Bělidle 

198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, dle přílohy č. 3. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu 

předmětu plnění (vícepráce, méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 138.519,07 Kč bez 

DPH z původní ceny 1.893.648,79 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1.755.129,72 

Kč bez DPH, tj. 2.123.706,96 s DPH. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

27/2/6/2018 Točna MAD Přerov IX - Lýsky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce: „Točna  MAD Přerov IX - 

Lýsky“  mezi  zhotovitelem společností EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, 

Louky 330, 763 02 Zlín, IČ 5274924, DIČ CZ45274924, a statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, Bratrská 709/34, jako objednatelem, za podmínky finančního krytí, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                   

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500451 

 - Rekonstrukce chodníku ul. 

Alšova) 

2 320,0 - 60,0 2 260,0 

2221 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500365 

 - Točna MAD Přerov IX-Lýsky) 

1 177,0 + 60,0 1 237,0 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a investorem za nabídkovou cenu 

1.019.327,00 Kč bez DPH, tj. 1.233.386,00 Kč vč. DPH 

 

 

Navrhovatelka Ing. Mazochová uvedla, že byly osloveny 4 společnosti: EUROVIA CS, a.s., STRABAG 

a.s., SKANSKA a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Cenovou nabídku poslala pouze EUROVIA CS, a.s. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

28/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v objektu 

bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 4283/104/7/2018 ze dne 18.10.2018, kterým neschválila záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 1963/18 v objektu bytový dům 

č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. 

Svobody 4, 5) o celkové výměře 77,22 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického 

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

pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve 

výši id. 7722/185721 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod bytové jednotky č. 1963/18 v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) o celkové 

výměře 77,22 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov 

a na pozemku p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/185721 z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

29/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 

součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 

Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 3991 zast. pl.  a nádvoří o výměře 211 m2, 

jehož součástí je  budova k bydlení č.p. 2076, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov  

(Svépomoc I/46) z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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30/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod/pacht nemovité 

věci v majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 611 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 691 zahrada o výměře 244 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht pozemku p.č. 691 zahrada o výměře      

244 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

31/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - nájem  na nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerov částí pozemků  p.č.  4394/1,  p.č. 

4293/1, p.č. 4950, p.č. 4672/1, p.č. 5091, p.č. 3473/1, p.č. 5087, p.č. 

5088/3, p.č.  4160/1, p.č. 5089, p.č.  5095, p.č 5092, p.č 5104/1, p.č 

5084/10, p.č 3751/1, p.č.  6774/2, p.č 6786/1, .... vše v k.ú. Přerov  - trasa 

I. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statuárního města Přerov -  nájem částí pozemků 

p.č. 4394/1 ostatní plocha  o výměře 2204 m2,p.č. 4293/1 ostatní plocha  o výměře 1529 m2 , p.č. 4950 

ostatní plocha  o výměře 553 m2, p.č. 4672/1 ostatní plocha  o výměře 601 m2, p.č. 5091 ostatní plocha  

o výměře 507 m2 , p.č. 3473/1 ostatní plocha  o výměře 460 m2, p.č. 5087 ostatní plocha  o výměře  

426 m2, p.č. 5088/3 ostatní plocha  o výměře 410 m2, p.č.  4160/1 ostatní plocha  o výměře 354 m2, 

p.č. 5089 ostatní plocha  o výměře 343 m2, p.č.  5095 ostatní plocha  o výměře 318 m2, p.č 5092 

ostatní plocha  o výměře 295 m2, p.č. 5104/1 ostatní plocha  o výměře 210 m2, p.č. 5084/10 ostatní 

plocha  o výměře 2204 m2, p.č. 3751/1 ostatní plocha  o výměře 205 m2, 6774/2 ostatní plocha  o 

výměře 203 m2, p.č. 6786/1 ostatní plocha  o výměře 203 m2, p.č  5090 ostatní plocha  o výměře 197 

m2, p.č.  3642/1 ostatní plocha  o výměře 187 m2, p.č. 4949 ostatní plocha  o výměře182 m2, p.č. 

4946/1 ostatní plocha  o výměře 173 m2, p.č. 5099/1 ostatní plocha  o výměře 172 m2, p.č. 5085 

ostatní plocha  o výměře 164 m2, p.č. 6774/8 ostatní plocha  o výměře 159 m2, p.č. 6805 ostatní plocha  

o výměře 143 m2, p.č. 4293/3 ostatní plocha  o výměře 137 m2, p.č. 5116/1 ostatní plocha  o výměře 

127 m2, p.č. 4942 ostatní plocha  o výměře 122 m2 , p.č.  3779 ostatní plocha  o výměře 112 m2, p.č. 

5102/5 ostatní plocha  o výměře 106 m2, p.č. 5093 ostatní plocha  o výměře 104 m2, p.č. 3826/1 

ostatní plocha  o výměře 97 m2, p.č. 5104/6 ostatní plocha  o výměře 96 m2, p.č. 4345/2 ostatní plocha  

o výměře 93 m2 , p.č.  4945/1 ostatní plocha  o výměře  91 m2, p.č. 3800/1 ostatní plocha  o výměře 87 

m2 , p.č. 4394/63  ostatní plocha  o výměře 85 m2, p.č.  3686/1 ostatní plocha  o výměře 82  m2, p.č.  

6799/3 ostatní plocha  o výměře 78 m2,  p.č.  4394/62 ostatní plocha  o výměře  72 m2,  p.č. 5111 

ostatní plocha  o výměře  61  m2, p.č. 6577/2 ostatní plocha  o výměře 56  m2, p.č 3661 ostatní plocha  

o výměře 50 m2, p.č 4394/67 ostatní plocha  o výměře  49 m2 , p.č 3749/1 ostatní plocha  o výměře 48 

m2, p.č 6800/1 ostatní plocha  o výměře 43 m2, p.č 5098/2 ostatní plocha  o výměře 42 m2, p.č 3684 

ostatní plocha  o výměře 40 m2, p.č.  6577/26 ostatní plocha  o výměře 39 m2, p.č . 4946/4 ostatní 

plocha  o výměře 37 m2, p.č 4167/6 ostatní plocha  o výměře 38 m2, p.č.  3646/1 ostatní plocha  o 
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výměře 37 m2 ,p.č.  5094 ostatní plocha  o výměře 35m2, p.č. 4943/1 ostatní plocha  o výměře  34 m2, 

p.č. 6793/2 ostatní plocha  o výměře  32 m2,  p.č.  5099/4 ostatní plocha  o výměře  29 m2 ,  p.č.  3534  

ostatní plocha  o výměře  20 m2, p.č.  5100 ostatní plocha  o výměře  19 m2, p.č.  5099/5 ostatní plocha  

o výměře 19 m2, p.č.  5098/1 ostatní plocha  o výměře 18 m2, p.č. 6716/2 ostatní plocha  o výměře  18 

m2, p.č. 6793/1 ostatní plocha  o výměře 17 m2, p.č.  4943/3 ostatní plocha  o výměře  14 m2,  p.č. 

6784/3 ostatní plocha  o výměře 8  m2, p.č. 3642/3 ostatní plocha  o výměře 7 m2, p.č.  6784/6 ostatní 

plocha  o výměře   6 m2, p.č. 6868/11 ostatní plocha  o výměře 7259 m2, p.č. 6577/267 ostatní plocha  

o výměře 114 m2, p.č. 5106/2 ostatní plocha  o výměře 43 m2, p.č.  3443/64 ostatní plocha  o výměře 

43 m2, p.č. 46577/266 ostatní plocha  o výměře 36 m2, p.č. 4306/1 ostatní plocha  o výměře 30 m2, p.č. 

3619/1 ostatní plocha  o výměře 28 m2, p.č. 3443/66 ostatní plocha  o výměře 28 m2,  p.č. 4394/58 

ostatní plocha  o výměře 23 m2, p.č. 6965/2 ostatní plocha  o výměře 22 m2, p.č. 6585/1 ostatní plocha  

o výměře 14 m2, p.č. 3445/1 ostaní plocha o výměře 13 m2,  p.č. 3445/11 ostatní plocha  o výměře 13 

m2, p.č. 6749/1 ostatní plocha  o výměře 13 m2, p.č. 6785/1 ostatní plocha  o výměře 8 m2, p.č. 

6577/34 ostatní plocha  o výměře 8 m2, p.č. 4320/1 ostatní plocha  o výměře 8 m2, p.č. 5088/2 ostatní 

plocha  o výměře 7 m2, p.č.  6747/2 ostatní plocha  o výměře 7 m2, p.č. 3445/9 ostatní plocha o 

výměře 6 m2, p..č. 3445/8 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 3445/4 ostatní plocha o výměře 4 m2,  

p.č. 4013 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 3445/3 ostatní plocha  o výměře 3 m2, p.č. 5101/1 ostatní 

plocha o výměře 2 m2, p.č. 4384 zastavěná plocha o výměře 2 m2  vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

32/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - nájem  na nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova - částí pozemků  p.č. 30/1, p.č.  

30/7, p.č. 65/14, p.č.  539/1, p.č. 520/1, p.č. 65/2, p.č. 593/1, p.č. 

540,.......vše v k.ú. Předmostí  a  p.č. 6704/12 v k.ú. Přerov  - trasa II  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků 

p.č. 30/1 ostatní plocha o výměře 2316 m2, p.č.  30/7 ostatní plocha o výměře 644 m2, p.č. 65/14 

ostatní plocha o výměře 447 m2, p.č.  539/1 ostatní plocha o výměře 306 m2, p.č. 520/1 ostatní plocha 

o výměře 275 m2, p.č. 65/2 ostatní plocha o výměře 259 m2, p.č. 593/1 ostatní plocha o výměře 252 

m2, p.č. 540 ostatní plocha o výměře 246 m2, p.č.  30/66 ostatní plocha o výměře 203 m2,  p .č. 65/16 

ostatní plocha o výměře 186 m2, p.č. 518/4 ostatní plocha o výměře 177 m2 , p.č.  519 ostatní plocha o 

výměře 166 m2, p.č. 526/2 ostatní plocha o výměře 138 m2, p.č. 592/1 ostatní plocha o výměře 128 m2, 

p.č.  529/2 ostatní plocha o výměře 125 m2, p.č. 528/7 ostatní plocha o výměře 115 m2, p.č.  130/2 

zahrada o výměře 113 m2 ,p.č.  33/2 orná půda o výměře 108 m2, p.č. 594 ostatní plocha o výměře 106 

m2 , p.č 626 ostatní plocha o výměře 105 m2, p.č.  30/55 ostatní plocha o výměře 67 m2, p.č.  516/1 

ostatní plocha o výměře 63 m2 , p.č.  33/11 ostatní plocha o výměře 53 m2 , p.č.  30/53 ostatní plocha o 

výměře 47 m2, p.č. 30/68 ostatní plocha o výměře 41 m2,  p.č. 30/3 ostatní plocha o výměře 26 m2, p.č. 

30/67 ostatní plocha o výměře 24 m2,  p.č. 516/4 ostatní plocha o výměře 20 m2, p.č.  542/3 ostatní 

plocha o výměře 20 m2, p.č. 33/5 ostatní plocha o výměře 18 m2, p.č. 131/7 zahrada o výměře 14 m2, 

p.č. 30/6 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 136 ostatní plocha o výměře 11 m2, p.č. 600 ostatní 

plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. Předmostí  a p.č. 6704/12  ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. 

Přerov. Přípojka na pozemku p.č. 299/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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33/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerov - nájem  na nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova částí  pozemků p.č. 2883/1, p.č. 

2680/1, p.č. 5015, p.č. 2680/21, p.č. 3161/1, p.č. 2645/1, p.č. 5024/4, p.č. 

3346/1, .... vše v k.ú. Přerov - trasa III. 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem částí pozemků 

p.č. 2883/1 ostatní plocha o výměře 1999 m2, p.č. 2680/1 ostatní plocha o výměře 641 m2, p.č. 5015 

ostatní plocha o výměře 630 m2, p.č. 2680/21 ostatní plocha o výměře 618 m2, p.č. 3161/1 ostatní 

plocha o výměře 616 m2, p.č. 2645/1 ostatní plocha o výměře 539 m2, p.č. 5024/4 ostatní plocha o 

výměře 395 m2, p.č. 3346/1 ostatní plocha o výměře  364 m2, p.č. 5013/1 ostatní plocha o výměře 308 

m2,p.č. 2790/1 ostatní plocha o výměře 296 m2, p.č. 4934/5 ostatní plocha o výměře 247 m2, p.č. 552/1 

ostatní plocha o výměře  204 m2, p.č. 4938/1 ostatní plocha o výměře 195 m2, p.č. 3157/1 ostatní 

plocha o výměře 191 m2, p.č. 5014/1 ostatní plocha o výměře 177 m2, p.č. 4924/2 ostatní plocha o 

výměře 171 m2, p.č. 4954 ostatní plocha o výměře  148 m2, p.č. 5005 ostatní plocha o výměře  140 m2, 

p.č. 4939 ostatní plocha o výměře  132 m2, p.č. 535 ostatní plocha o výměře 124 m2, p.č. 462/2 ostatní 

plocha o výměře 107 m2, p.č. 4933/7 ostatní plocha o výměře  106 m2, p.č. 4937 ostatní plocha o 

výměře  101 m2, p.č. 3112/1 ostatní plocha o výměře 94  m2, p.č. 2403/4 ostatní plocha o výměře 87 

m2, p.č. 5017 ostatní plocha o výměře 84 m2, p.č. 4953 ostatní plocha o výměře  82 m2, p.č. 4956/1 

ostatní plocha o výměře 80 m2, p.č. 551/2 ostatní plocha o výměře  77 m2, p.č. 2701 ostatní plocha o 

výměře  76 m2, p.č. 237/1 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 556 ostatní plocha o výměře  67 m2, 

5021 ostatní plocha o výměře 65 m2, p.č. 3063/10 ostatní plocha o výměře 63 m2, p.č. 3158/25 ostatní 

plocha o výměře 59 m2, p.č.3158/12 ostatní plocha o výměře 57 m2, p.č. 5016 ostatní plocha o výměře 

57 m2, p.č. 4926/3 ostatní plocha o výměře 55 m2, p.č. 587/1 ostatní plocha o výměře 55 m2, p.č. 

2883/2 ostatní plocha o výměře  54 m2, p.č. 542/1 ostatní plocha o výměře 53 m2, p.č. 3158/20 ostatní 

plocha o výměře 49 m2, p.č. 3158/2 ostatní plocha o výměře  46 m2, p.č. 3158/21 ostatní plocha o 

výměře 44 m2, p.č. 3082/2 ostatní plocha o výměře  42 m2, p.č. 475 ostatní plocha o výměře  40 m2, 

p.č. 2883/77 ostatní plocha o výměře 39 m2, p.č. 3158/16 ostatní plocha o výměře 39 m2, p.č. 3123/1 

ostatní plocha o výměře 35 m2, p.č. 5018 ostatní plocha o výměře 35 m2, p.č. 3123/43 ostatní plocha o 

výměře  34 m2, p.č. 3158/19 ostatní plocha o výměře  27 m2, p.č. 4957/3 ostatní plocha o výměře  27 

m2, p.č. 4926/28 ostatní plocha o výměře 27 m2, p.č. 3123/44 ostatní plocha o výměře 25 m2, p.č. 

3091/1 ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 3158/17 ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č.3158/6 ostatní 

plocha o výměře 22 m2, 739/9 ostatní plocha o výměře 21 m2, p.č. 3158/15 ostatní plocha o výměře 20 

m2, p.č. 3123/45 ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č.3123/42 ostatní plocha o výměře 18 m2, p.č. 551/4 

ostatní plocha o výměře 16 m2, p.č. 3158/26 ostatní plocha o výměře  14 m2, p.č. 3158/22 ostatní 

plocha o výměře  14 m2, p.č. 540 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 3158/14 ostatní plocha o výměře  

13 m2, p.č. 3158/23 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 4957/2 ostatní plocha o výměře 11 m2, p.č. 

3158/24 ostatní plocha o výměře 10  m2, p.č. 4926/25 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 5073/3 

ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 3120 ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 510/2 ostatní plocha o 

výměře 8 m2, p.č. 3158/31 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 4951/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, 

p.č. 3158/30 ostatní plocha o výměře  6 m2, p.č. 4952 ostatní plocha o výměře  6 m2, p.č. 3063/9 

ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 3158/32 ostatní plocha o výměře 6  m2, p.č. 2645/43 ostatní plocha 

o výměře 5 m2, p.č.3158/29 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č.597/3 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. 

596/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. 739/13 ostatní plocha o výměře  2 m2 v k.ú. Přerov. 

Přípojka na pozemcích p.č. 2657/2 ostatní plocha o výměře 72 m2, p.č. 3161/2 ostatní plocha o výměře 

45  m2, p.č. 2656/1 ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 3345/16 ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 

2658 ostatní plocha o výměře 16 m2, p.č. 3349/1 ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 3345/2 ostatní 

plocha o výměře 11 m2, p.č. 541/1 ostatní plocha o výměře 7  m2, p.č. 3347/1 ostatní  plocha o výměře 

6 m2, p.č. 3345/14 ostatní plocha o výměře  6 m2, p.č. 3158/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 



14 

 

3114/4 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. 2657/19 ostatní plocha o výměře  1m2, p.č. 3343/1 ostatní 

plocha o výměře 1 m2, p.č. 3343/4 ostatní plocha o výměře  1 m2 vše v k.ú. Přerov 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

34/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova –    částí pozemků p.č. 2185/2, p.č. 2883/1, 

p.č. 4293/3 a p.č. 6847/3, p.č. 4988/1 vše v k.ú. Přerov      

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

částí pozemků p.č. 2185/2 ost. pl. o výměře 1 m2, p.č. 2883/1 ost. pl. o výměře 1 m2, p.č. 4293/3 ost. 

pl. o výměře 1 m2 a p.č. 6847/3 ost.pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Navrhovatel p. Zácha podal protinávrh na schválení záměru. 

 

 

Hlasování o protinávrhu navrhovatele p. Záchy:  8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. 

Navařík, Ph.D.) 

 

 

35/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5318 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města  Přerova – pacht části pozemku 

p.č. 5318 zahrada  o výměře 239 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

36/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 ve vlastnictví StMPr 

za  část pozemku p.č. 6693 ve vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

6696 ost. plocha,  ost. komunikace o výměře  583 m2  Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov 

za část pozemku p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví Stavebního 

bytového družstva, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 128/41, IČ  00053236. Směna bude 

realizována s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí. 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal), 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 
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37/2/7/2018 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 5746/7, p.č. 6569/2 a 

p.č. 5300/1  vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

trvá na svém usnesení č. 4281/104/7/2018 ze dne 18.10.2018, kterým podala  výpověd z nájemního 

vztahu na části pozemků p.č. 4135/4 ost. plocha o výměře 6 m2 , p.č. 5300/1 ost. plocha o výměře 6 m2, 

p.č. 5746/1 ost. plocha o výměře 12 m2, p.č. 6569/2 zahrada o výměře 6 m2 vše v k.ú. Přerov, vzniklého 

na základě nájemní smlouvy ze dne 20.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.4.2009 uzavřené mezi 

HP Agency, spol. s r.o., se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561 (nyní právní nástupce 

NewTonia s.r.o., se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561) jako nájemcem a 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem. 

 

VARIANTA  II. 

 

1. ruší své usnesení č. 4281/104/7/2018 ze dne 18.10.2018, kterým podala  výpověd z nájemního 

vztahu na části pozemků p.č. 4135/4, ost. plocha o výměře 6 m2 , p.č. 5300/1, ost. plocha o 

výměře 6 m2, p.č. 5746/1, ost. plocha o výměře 12 m2, p.č. 6569/2, zahrada o výměře 6 m2, 

vše v k.ú. Přerov, vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 20.12.2002, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 28.4.2009 uzavřené mezi HP Agency, spol. s r.o., se sídlem Čechova 970/17, 750 

02 Přerov, IČ 42866561    (nyní právní nástupce NewTonia s.r.o. , se sídlem Čechova 970/17, 

750 02 Přerov, IČ 42866561) jako nájemcem a statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu předmětu nájmu a výše nájemného 

sjednaných v nájemní smlouvě ze dne 20.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.4.2009, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností NewTonia s.r.o., 

se sídlem Přerov I-Město, Čechova 970/17, IČ 42866561, jako nájemcem na části pozemků 

p.č. 5746/1 ost.  plocha o výměře 6 m2, p.č. 6569/2 zahrada o výměře 6 m2, p.č.  5300/1 ost. 

plocha o výměře 12 m2 a p.č. 4135/4 ost. plocha o výměře 6 m2 vše v k.ú. Přerov a to tak, že: 

 

- z původního předmětu nájmu – části pozemků p.č. 5746/1 ost. plocha o výměře 6 m2, p.č. 6569/2 

zahrada o výměře 6 m2, p.č.  5300/1 ost. plocha o výměře 12 m2  a p.č. 4135/4 ost. plocha o výměře 6 

m2 vše v k.ú. Přerov se vypouští část pozemku p.č. 4135/4 ost. plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov. 

 

- původní výše nájemného – 83.300,- Kč/rok včetně DPH se změní na novou výši nájemného - 

39.000,- Kč/rok bez DPH (dle vnitřního předpisu č. 12/2017), které bude navýšeno o příslušnou sazbu 

DPH. 

 

 

Navrhovatel p. Zácha doporučil variantu II. 

 

 

Hlasování o va riantě II, kterou doporučil navrhovatel p. Zácha:  8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, 

Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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38/2/7/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely 

statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující 

dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov a záměr 

statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 2 k této smlouvě 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

smlouvě budoucí kupní, kterou dne 22.12.2016 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se 

sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1, jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2 v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč 

(tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době 

uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty, ve znění dle přílohy č. 1. 

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní dojde ke změně čl. 3.5 smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že budoucí 

kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy do 

čtyř let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní, kterou dne 22.12.2016 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se 

sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1, jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2 v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč 

(tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době 

uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty, na jehož základě dojde ke 

změně čl. 11.1. smlouvy o smlouvě budoucí kupní tak, že budoucí kupující bude oprávněn 

postoupit smlouvu a práva a povinností z ní vyplývající na jakoukoli třetí osobu. 

 

 

Navrhovatel p. Zácha podal pozměňující návrh, aby se hlasovalo pouze o bodu 1 a bod 2 vypustit, 

svolá společné jednání se zástupci společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o.                

a s vedoucím odboru majetku. 

 

 

Hlasování o bodu 1): 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o vypuštění bodu 2): 7 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kouba), 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. 

Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

39/2/7/2018 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  části 

pozemku  p.č. 496/1 v k.ú. Dluhonice     

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 496/1 

ost. pl., ost. komunikace v k.ú. Dluhonice o výměře 48 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a B.Š., jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Výše nájemného bude činit 1.920,-

Kč/rok (bez DPH), tj. 40,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 12/2017), která bude navýšena o 
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příslušnou sazbu DPH. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s 

účinností od 1.1.2019. Účelem nájmu bude využití části pozemku pro parkování osobního automobilu. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

40/2/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

nebytové jednotky č. 2611/103 v budově bytový dům č.p. 2610, 2611, 

2612, příslušné k části obce Přerov I-Město, na  pozemku p.č.  2424/2  

v k.ú. Přerov (Klivarova 3) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 

24.9.2018  uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Světlanou 

Řihovskou, místem podnikání Přerov I-Město, Dvořákova 907/2, IČ 65916271, jako nájemcem, na  

nebytovou jednotku č. 2611/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 3) o celkové 

výměře 36,10 m2, ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 1 se bude týkat rozšíření účelu nájmu. Původní účel nájmu - prodejna denního tisku, 

časopisů, cukrovinek, cigaret, tabáku, tabákových výrobků, alkoholických a nealkoholických nápojů a 

dekorativních doplňků bude rozšířen o nový účel - sběrna Sazka a.s.. 

 

 

Hlasování: 7 pro,1 nepřítomen (Ing. Passinger),  3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána,                

Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

41/2/7/2018 Nájem části pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního 

bytového družstva Přerov statutárním městem Přerovem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 

31.01.2017, ve znění dodatku č. 1  na část pozemku p.č. 6693 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 

540 m2 v k.ú. Přerov situovanou pod přístřeškem, nacházející se v uzavřeném areálu Stavebního 

bytového družstva Přerov na adrese Teličkova 40, 751 24 Přerov – Předmostí, mezi Statutárním 

městem Přerovem jako nájemcem a Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ: 00053236, se sídlem 

Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako pronajímatelem za účelem parkování 

odtažených vozidel ve znění dle přílohy. Dodatkem se mění doba nájmu, která se prodlužuje             

do 31.01.2020 a předmět nájmu o dalších 270 m2, výše nájemného která činí celkem                              

64 735- Kč/rok/včetně DPH. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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42/2/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

prostoru 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 dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 

29.1.2001, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, uzavřené 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, na 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) o výměře 184,21 m2, ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 8 se bude týkat úpravy předmětu nájmu. Původní předmět nájmu – prostory o celkové 

výměře 184,21 m2 se změní na nový předmět nájmu – prostory o celkové výměře  218,46 m2. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

43/2/7/2018 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

1259 v k.ú.  Újezdec u Př. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby zemní kabelové přípojky „Akce Přerov-Újezdec, p.č. 1258/7, 

smyčka kNN, č. stavby IV-12-8015410“  na pozemku p.č. 1259 v k.ú. Újezdec u Př. v rozsahu 

dle předloženého situačního nákresu. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1259 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Újezdec u Př.. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zemní kabelovou přípojku NN a s tím spojeného 

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

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění zemní kabelové přípojky NN k 

tíži pozemku  p.č. 1259 v k.ú. Újezdec u Př. v majetku statutárního města Přerova a to ve   

prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 

24729035 a po uplynutí  zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. 

návrhu usnesení 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, společností ČEZ Distribuce a.s., se 

sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti, ve znění dle přílohy. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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44/2/7/2018 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovité věci v majetku  statutárního města Přerova – pozemku  

p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „Vodovod, Stavebniny Formel,  Horní Moštěnice“ na pozemku 

p.č. 456/2 ost. plocha v k.ú. Lověšice u Přerova v rozsahu dle předloženého  situačního 

nákresu. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 456/2 ost. plocha  o 

výměře 11 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat  veřejný vodovod  a s tím spojeného omezení 

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

třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění vodovodu k tíži pozemku p.č. 456/2 v k.ú. 

Lověšice u Přerova, ve prospěch  společnosti "FORMEL" spol. s.r.o.,  se sídlem Přerov I-

Město, U Tenisu 1467/29, IČ 43541534 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění 

záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení 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  společností „FORMEL“, 

spol. s.r.o.,  se sídlem Přerov I-Město,  U Tenisu 1467/29, IČ 43541534, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

 

PŘESTÁVKA: 10:50 – 11:00 hodin 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

45/2/8/2018 Základní škola Přerov, Trávník 27 – spoluúčast na realizaci projektu 

Národního programu Životní prostředí   

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje spolufinancování projektu Základní školy Přerov, 

Trávník 27, s názvem „Environmentální a badatelská výuka v přírodní zahradě na Trávníku“ z 

prostředků statutárního města Přerova ve výši 60 212 Kč, a to na základě rozhodnutí č. 03821862 o 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 341 206 Kč ze Státního fondu životního prostředí České 
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republiky. Projekt bude realizován v souladu s Výzvou č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí, 

dle podmínek Národního programu Životního prostředí, za podmínky finančního krytí. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.12.2018 

 

Primátor Ing. Měřínský doporučil doplnit usnesení: „za podmínky finančního krytí“. 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

46/2/8/2018 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje realizaci projektu Základní školy Přerov, U tenisu 4 s 

názvem „Inkluze na ZŠ U tenisu II“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci 

výzvy Šablony II – podpora zjednodušených projektů vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2018 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

- bez písemné předlohy 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

47/2/10/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací a dopravci FTL - First Transport Lines, a.s., 

ARRIVA MORAVA a.s. a VOJTILA TRANS s.r.o. 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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48/2/10/2018 Zřízení Hlavní inventarizační komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání zřizuje Hlavní inventarizační komisi a jmenuje předsedou Pavla 

Košutka, členy Ludmilu Tomaníkovou, Marka Dostála, Mgr. Petra Mlčocha, Ing. Evu Řezáčovou,  

Ing. Alenu Klementovou, Ing. Miloslava Dohnala, organizační pracovnici Helenu Neuwirtovou. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

49/2/10/2018 Delegování zástupce města na valné hromady 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na základě 

ustanovení §84, odst. 2, písm. f), s výjimkou §102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, náměstkyni Ing. Hanu Mazochovou a v případě její nepřítomnosti 

náměstka Michala Záchu, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou 

účast. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

50/2/10/2018 Zrušení usnesení Rady města Přerova 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení 3500/82/12/2017 ze dne 14. 12. 2017, kterým byl Ing. Jiří Kohout zmocněn, aby 

za město jednal se společností T-mobile ve věci zamýšlené investiční akce této společnosti      

v oblasti optických sítí a vysokorychlostního internetu. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 599/20/8/2016 ze dne         

19. 9. 2016, kterým byly Ing. Jiřímu Kohoutovi svěřeny úkoly v oblasti samostatné 

působnosti: prevence kriminality, včetně projektů souvisejících s aktivní politikou 

zaměstnanosti. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova svěřit Mgr. Petru Koubovi úkoly v oblasti 

samostatné působnosti: prevence kriminality, včetně projektů souvisejících s aktivní politikou 

zaměstnanosti. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský podal doplňující návrh – viz bod 3. 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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51/2/10/2018 Komise Rady města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání zřizuje podle § 102 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

 

a) devítičlennou Komisi pro školství a sport 

b) devítičlennou Komisi pro cestovní ruch, kulturu a památky 

c) devítičlennou Komisi pro občanské záležitosti 

d) devítičlennou Komisi pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

e) devítičlennou Komisi pro majetkové záležitosti 

f) devítičlennou Komisi životního prostředí 

g) devítičlennou Komisi pro sociální věci a zdravotnictví 

h) devítičlennou Komisi - Redakční radu Přerovských listů 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

52/2/10/2018 Zřízení výborů zastupitelstva 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zřídit v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 a 

§ 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů třináctičlenný Výbor pro místní části, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zřídit v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místní 

výbory v následujících částech města Přerova: Přerov II - Předmostí, Přerov III - Lověšice, 

Přerov IV - Kozlovice,  Přerov V - Dluhonice, Přerov VI -  Újezdec, Přerov VII - Čekyně, 

Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov 

XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova určit počet členů místních výborů ve všech 

místních částech města Přerova na 5, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova ve spolupráci s 

příslušnými odbory Magistrátu města Přerova personálně zabezpečit volbu předsedů a členů 

místních výborů. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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53/2/10/2018 Použití znaku města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova pro kampaň „450 ml 

naděje“, zaměřenou na získání nových dárců krve a propagaci dárcovství krve. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

Ing. Bohumír Střelec 

 žádost o přezkoumání provozu vozidel v ulicích Wilsonova a Jiráskova 

 

 žádost o provedení úpravy dopravního značení ul. Na Hrázi – Svépomoc II – zaparkovaná 

vozidla zde ztěžují průjezd křižovatkou autobusům MAD 

 

 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 2. schůzi Rady města Přerova konanou dne 15. listopadu 2018 

v 11:30 hodin. 

 

 
V Přerově dne 15. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                            Marek Dostál 

primátor statutárního města Přerova                                     člen Rady města Přerova  

 

 


