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ZÁPIS 

8. schůze Rady města Přerova konané dne 11. února 2019 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - akce nad 500 tis. Kč včetně 
projektových dokumentací 

Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření - převody Ing. Mazochová 

4.4 Sberbank CZ, a. s - smlouva o elektronické komunikaci Ing. Mazochová 

4.5 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 
vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení 
záchranářské čtyřkolky 

Ing. Mazochová 

4.6 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC primátor a  
Ing. Mazochová 

5.2 Změna Územního plánu města Přerova primátor 

5.3 Územní opatření o stavební uzávěře - změna. primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Dostavba domova pro seniory v Přerově – pavilon G – smlouva o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie č. 
Z_S14_12_8120068180  

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, 
Přerov – energetické opatření“ -  schválení dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. SML/0679/2018 

Ing. Mazochová 

6.3 Energetická opatření v budově č.p. 2804/2 na nám. Přerovského 
povstání v Přerově 

Ing. Mazochová 

6.4 Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov  Ing. Mazochová 

6.5 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební  úpravy 
budovy Jasínkova 17, Přerov“ – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku 6747/2 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova -  částí  pozemků  p.č. 3344/3, p.č. 
3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
94/4 v k.ú. Popovice u Přerova  

p. Zácha 
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7.1.4 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 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2011 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova tvořících sportovní areály 
– plavecký areál Přerov, areál koupaliště Penčice a areál zimního 
stadionu Přerov a Městské sportovní haly  

p. Zácha 

7.1.7 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov 
pozemku p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov 
-  pozemku p.č. 7177/3   v  k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.1 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 

7.5.2 Pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků v k.ú. Přerov a v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – budovy 
č.p. 830  a pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku  statutárního města 
Přerova – pozemcích   p.č.  60, p.č. 6, p.č. 4, p.č. 112, p.č. 9, p.č. 
3, p.č. 5, p.č. 269, p.č. 256, p.č. 251/6, p.č. 254, p.č. 253, p.č. 
164, vše v  k.ú.  Žeravice.   

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. 251/5 a p.č. 251/6 oba v k.ú. Žeravice. 

p. Zácha 

7.7.3 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku  statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 1614, p.č. 1873/1, p.č. 5059 a p.č. 5452, 
vše v k.ú. Přerov   

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 
s realizací stavby „I/55 Přerov, průtah centrem, I. etapa“ 

p. Zácha 

7.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 

7.12.3 Povolení výjimky z vymezených časů vjezdu do pěší zóny, které 
jsou součástí dopravní značky IZ6a „Pěší zóna“, IZ6b „Konec 
Pěší zóny“  

p. Zácha 

7.12.4 Dodatek č. 2 Smlouvy o provozování sběrných dvorů a míst 
zpětného odběru mezi statutárním městem Přerov a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.5 Uzavření smlouvy o právu a podmínkách využití účelové 
komunikace č. I/55 v k.ú. Žeravice – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.3 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.4 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 
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7.13.5 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.6 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.7 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119. Nájem nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  bytové jednotky       
č. 2/3 v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 
12a,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a). 

p. Zácha 

7.13.8 Provoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného 
hospodářského zájmu – materiál na stůl 

p. Zácha a 
Mgr. Hýzl 

8. Školské záležitosti  

8.1 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s. Mgr. Kouba 

8.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK 
PŘEROV, spolek 

Mgr. Kouba 

8.4 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s 
ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

8.5 Prodloužení smluv o nájmu a výpůjčce a smluv o poskytnutí 
dotace se soukromými mateřskými školami a soukromou 
základní školou    

Mgr. Kouba 

8.6 Užívání školního dvora ZŠ Boženy Němcové   Mgr. Kouba 

8.7 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   Mgr. Kouba 

8.8 Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 
Implementace strategie digitálního vzdělávání II  

Mgr. Kouba 

8.9 Základní škola Přerov, Trávník 27 – partnerství v projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 
Implementace strategie digitálního vzdělávání II – materiál na 
stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Smlouva o zajištění reklamy "Sociální automobil" Mgr. Kouba 

9.2 Projekt Tísňové hodinky pro seniory Mgr. Kouba 

9.3 Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, 
p.o. 

Mgr. Kouba 

9.4 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Mgr. Kouba 

9.5 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. 
o. 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Návrh na uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového 
příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného 
do Městské policie Přerov 

primátor 

10.2 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku na základě 
doporučení hlavní inventarizační komise 

primátor 

10.3 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova 

primátor 

10.4 Vnitřní předpis č……/2019, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
17/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním 
obvodu matričního úřadu Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 
2/2017 a č. 24/2017 

primátor 

10.5 Pověření k uzavírání smluv o zajištění reklamy primátor 

10.6 Použití znaku města Přerova primátor 

10.7 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet". primátor 

10.7.1 Pověření k vedení civilních obřadů a přiznání odměny – materiál 
na stůl 

primátor 
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10.8 Provoz MAD Přerov v prvním týdnu úplné uzavírky ul. Polní 
zadarmo pro všechny cestující 

Ing. Navrátil 

10.9 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na 
vybavení dětského dopravního hřiště – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Petr Kouba, Ing. Hana Mazochová, Ing. Tomáš Navrátil, 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Milan Passinger, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Petr Vrána, Michal 

Zácha. 

 

 

 

 

C.  Omluveni:   

 

 

 

 

D.  Dále přítomni:  

Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

   Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

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

    

 

 

E.  Hosté:   Mgr. Lucie Soldanová  - odbor správy majetku a kom.služeb 

Ing. Miloslav Dohnal  -vedoucí odboru správy majetku a kom.služeb 

 

  

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 8. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 11. února 2019 v 10.00 

hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady města 

Přerova.  

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU  

 

Primátor:  

- navrhl rozšíření programu o bod 10.10 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2019, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky           

č. 1/2018 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 

 

Hlasování o rozšíření programu o bod 10.10: 11 pro jednomyslně. 

 

Hlasování o celém rozšířeném programu: 11 pro jednomyslně. 

 

 

Ověřovatelem usnesení a zápisu byl navržen Ing. Bohumír Střelec. 

Hlasování o ověřovateli: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

197/8/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 8. schůze Rady města 

Přerova konané dne 11. února 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 8. schůze Rady města Přerova konané dne 11. února 2019, 

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

 

 

 

 

Primátor sdělil, že dne 28.2.2019 je v 9.00 hodin před jednáním rady přizvaná Ing. Ochmanová 

z Krajského úřadu Olomouckého kraje, aby informovala členy rady o odpadovém hospodářství. 
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3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Nejsou předlohy 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

198/8/4/2019 Rozpočtové opatření č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

199/8/4/2019 Rozpočtové opatření - převody - akce nad 500 tis. Kč včetně 

projektových dokumentací 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

200/8/4/2019 Rozpočtové opatření - převody 

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: 11 pro jednomyslně. 
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201/8/4/2019 Sberbank CZ, a. s - smlouva o elektronické komunikaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje výpověď smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty na služby 

Sberbank Online Banking ID: 55860, uzavřenou dne 13.04.2018 mezi statutárním městem 

Přerov a Sberbank CZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ 

25083325, 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty na služby 

Sberbank Online Banking mezi statutárním městem Přerov jako klientem a Sberbank CZ, a. s., 

se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ 25083325, jako bankou, ve znění 

dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

202/8/4/2019 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení 

jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení záchranářské 

čtyřkolky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem       

a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem 

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, IČ:70885940, na pořízení záchranářské čtyřkolky. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 

 

219 

Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace)  

Ostatní činnosti j. n. 

 (rezerva) 

416,8 

 

75 983,3 * 

 

 

- 300,0 

116,8 

 

75 683,3 

5511 110  Požární ochrana - 

 profesionální část 

0,0 + 300,0 300,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 33 807,4 * + 300,0 34 107,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

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

Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Primátor:  

- Dal protinávrh: dotace ve výši 150.000 Kč 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

- Dal protinávrh: dotaci poskytnout z rezervy, ne z prostředků grantového programu. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kouby (dotace z rezervy): 10 pro, 1 se zdržela (Ing. Mazochová). 

 

Hlasování o protinávrhu primátora (dotace 150.000 Kč):  

Pro:   Ing. Střelec, Ing. Mazochová, primátor, Mgr. Kouba. 

Zdrželi se: 7 

 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení (dotace z rezervy ve výši 300.000 Kč): 9 pro, 2 se zdrželi 

(primátor, Ing. Mazochová). 

 

 

 

 

203/8/4/2019 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory de 

minimis ve výši 120.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory 

de minimis na rok 2019 mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s.r.o. 

se sídlem gen. Štefánika 185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí 

části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. 

 

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

Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis       

na rok 2019 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

204/8/5/2019 Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský a Ing. Hana Mazochová. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města     

ve výši 13.342.259,67 Kč a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu 

města na vybudování „SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,679 

(podchod cyklostezky)“ pod železniční tratí SŽDC mezi statutárním městem Přerovem             

a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 

účtech 

232 620,0 * + 13 342,3 245 962,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 410  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,0 + 13 342,3 13 342,3 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 465,1 + 13 342,3 33 807,4 

 

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

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, 

 

4. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o poskytnutí finančního 

příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019 na projekt „SO 61-19-104, 

t.ú. Přerov – Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)", 

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu,  „SO 61-19-104, t.ú. 

Přerov – Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)", s poskytovatelem 

finančního příspěvku, Státním fondem dopravní infrastruktury. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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205/8/5/2019 Změna Územního plánu města Přerova 

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 schválit, v souladu   

s ust. § 6 zákona č. 183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, pořízení změny územního plánu podmiňující pořizování ´Regulačního plánu 

PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH´ samostatným postupem podle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

206/8/5/2019 Územní opatření o stavební uzávěře - změna 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zahájit řízení       

o změně územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné povahy, 

dne 19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, ve znění změny územního opatření o stavební uzávěře, 

které bylo vydáno formou opatření obecné povahy, dne 27.11.2017, pod č.j. MMPr/155653/2017 (dle 

důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

primátora. 

 

207/8/6/2019 Dostavba domova pro seniory v Přerově – pavilon G – smlouva             

o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120068180  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120068180 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Kabelíkova, Přerov 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 161 000,- Kč bez DPH 
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2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

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

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

208/8/6/2019 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – 

energetické opatření“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo           

č. SML/0679/2018 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0679/2018 ze dne 11.5.2018,        

na realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetické opatření“  

mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a zhotovitelem PSS Přerovská stavební 

a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, dle přílohy č. 1.,          

za podmínky zajištění finančního krytí 

 

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

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, 

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

209/8/6/2019 Energetická opatření v budově č.p. 2804/2 na nám. Přerovského 

povstání v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy pro Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 

na nám. Přerovského povstání v Přerově spočívající ve výměně výplní okenních a dveřních 

otvorů a v zateplení obvodových konstrukcí a  střechy. 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci na realizaci akce pro Snížení 

energetické náročnosti budovy čp. 2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově, tj. 

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, energetického 

posudku a dalších souvisejících dokumentů za podmínky zajištění finančního krytí nákladů    

na vypracování dokumentací. 

 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Materiál chápe tak, že jde o projekt, který musíme zpracovat, abychom mohli požádat o dotaci            

na energetické úspory, to znamená zateplení obvodového pláště, výměnu oken, zateplení střechy. 
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Dotaz – pokud tuto akci zrealizujeme, ale zdravotní škola tam nebude, můžeme pak nemovitost 

prodat? Nebudeme vázáni čerpáním dotačních titulů? 

 

Primátor: 

Objekt je náš v rámci směny s Olomouckým krajem. Řešíme zpracování projektové dokumentace.  

Budovu můžeme prodat i po jejím zateplení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

210/8/6/2019 Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o investiční akci "Demolice objektu 1573, Velké Novosady, 

Přerov", dle důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

247 298,5 * + 25 000,0 272 298,5 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet          

po úpravě 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210469 

 - Demolice objektu 1573, Velké 

 Novosady, Přerov) 

0,0 + 25 000,0 25 000,0 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku            

na stavební práce s názvem „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov, dle důvodové 

zprávy, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci z programu 

MMR na podporu revitalizace území v r. 2019, podprogramu Demolice budov v sociálně 

vyloučených lokalitách na projekt "Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov", dle 

důvodové zprávy, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit projekt následného využití území        

po demolici, dle přílohy č. 2, 

 

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

programu MMR pro r. 2019 na projekt "Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov", 

dle důvodové zprávy, 
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7. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha). 

 

 

 

211/8/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy 

Jasínkova 17, Přerov“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec). 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

212/8/7/2019 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí      

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku 6747/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6747/2 ost. plocha o výměře    

102 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

213/8/7/2019 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova -  částí  pozemků  p.č. 3344/3, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, 

p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí  z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemků  p.č. 3344/3 ost. plocha o výměře cca 370 m2, p.č. 3345/2 

ost. plocha o výměře cca 70 m2, p.č. 3345/14 ost. plocha o výměře cca 132 m2, p.č. 3345/16 trvalý 

travní porost o výměře cca 70 m2, vše v k.ú. Přerov. 
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Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová). 

 

 

 

 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 94/4 v k.ú. Popovice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , aby si vyhradilo rozhodování o záměru  

statutárního města Přerova - úplatném převodu části pozemku p.č. 94/4 trvalý travní porost   

o výměře  cca 200 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 94/4 trvalý travní porost  o výměře cca 200 m2 v k.ú. 

Popovice u Přerova. 

 

 

Ing. Navrátil: 

Navrhl odložit projednání materiálu. 

 

Navrhovatel materiálu p. Zácha předlohu stáhl. 

 

 

Hlasování o stažení materiálu: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

214/8/7/2019 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 36/2/7/2018, kterým schválila směnu pozemku p.č. 6696 ost. plocha,  ost. 

komunikace o výměře  583 m2  Přerov 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 ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemku p.č. 6696 ost. plocha,  ost. 

komunikace o výměře  583 m2  v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část 

pozemku p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 ve vlastnictví Stavebního 

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

 

Směna bude realizována s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

215/8/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2011 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 2011  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 168 m2 z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

216/8/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova tvořících sportovní areály – 

plavecký areál Přerov, areál koupaliště Penčice a areál zimního 

stadionu Přerov a Městské sportovní haly  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících sportovní areály – plavecký areál Přerov, areál 

koupaliště Penčice a areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly: 

 

1. plavecký areál Přerov, vše v k.ú. Přerov: 

- pozemek p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 942 m2 včetně stavby občanského 

vybavení č.p. 852 (plavecký bazén), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 4307 a včetně stavby venkovního bazénu, která se nachází na pozemku p.č. 4307 a která není 

předmětem evidence v katastru nemovitostí, 

- část pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 57 m2, 

- pozemek p.č. 4316/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1 174 m2,  

- pozemek p.č. 4319/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 376 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 4319/3, 

- pozemek p.č. 4319/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 4319/4, 

- pozemek p.č. 4320/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2 786 m2,  

- pozemek p.č. 4320/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 4320/2, 

- pozemek p.č. 4320/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 130 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 4320/3, 

- pozemek p.č. 4322/2 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 881 m2,  

- pozemek p.č. 4325/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 1 952 m2,  

- pozemek p.č. 4326 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 3 029 m2,  

- pozemek p.č. 4344/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) o výměře 368 m2, 
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2. areál koupaliště Penčice, vše v k.ú. Penčičky: 

- stavba občanského vybavení  č.p. 96, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice, postavená na 

pozemcích p.č 214/4 a p.č. 216/3, 

- pozemek p.č. 212/3 (ostatní plocha – ostatní dopravní plocha) o výměře 590 m2,  

- pozemek p.č. 212/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2 včetně stavby technického 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 212/4, 

- pozemek p.č. 212/5 (trvalý travní porost) o výměře 372 m2,  

- pozemek p.č. 213/3 (trvalý travní porost) o výměře 225 m2,  

- pozemek p.č. 215/3 (trvalý travní porost) o výměře 1 229 m2,  

- pozemek p.č. 216/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 8 270 m2 včetně stavby vodní nádrže, 

která se pozemku nachází na pozemku p.č. 216/1 a která není předmětem evidence v katastru 

nemovitostí,  

- pozemek p.č. 216/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 392 m2,  

- pozemek p.č. 216/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 253 m2,  

- pozemek p.č. 217 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87 m2 včetně  stavby technického vybavení 

bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 217, 

 

3. areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly, vše v k.ú. Přerov: 

- jiná stavba č.p. 2885 (zimní stadion), příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemcích 

p.č. 5307/108, p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 5307/612 a p.č. 5307/613, 

- pozemek p.č. 5307/108 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 131 m2, 

- pozemek p.č. 5307/109 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2 včetně stavby technického 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/109, 

- pozemek p.č. 5307/110 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 179 m2 včetně stavby technického 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/110, 

- stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemcích p.č. 5307/208 a p.č. 5307/228,  

- pozemek p.č. 5307/208 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 192 m2, 

- pozemek p.č. 5307/228 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2, 

- pozemek p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 162 m2 včetně stavby občanského 

vybavení č.p. 2884 (Městská sportovní hala), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 5307/209 a která je postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, 

- pozemek p.č. 5307/220 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2 včetně garáže bez čp/če, která 

je součástí pozemku p.č. 5307/220, 

- garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/417. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

217/8/7/2019 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku 

p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si vyhradit rozhodnout o záměru statutárního 

města Přerov - převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 

5307/580 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 – Nové Město 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov 

bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 

5307/580 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 – Nové Město 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

218/8/7/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - 

části  pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 ost. plocha  

v k.ú. Přerov, geometrickým plánem  č. 6769-97/2018 označené jako pozemek p.č. 6706/3 ost. plocha 

o výměře 248 m2, do majetku  MPI TECH CZ s.r.o., se sídlem Lipnická 5, Přerov, IČ 28562143          

za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 60.000,- Kč, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

219/8/7/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „zastřešení předsazeného vstupního 

schodiště  a  části bočního vstupu do  domu Za mlýnem 7, Přerov“ na části pozemku p.č. 

4394/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a Stavebním 

bytovým družstvem Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov, IČ 00053236, jako 

stavebníkem. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí           

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov       

o výměře cca 15 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich 

spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 564  a pozemku p.č. 4394/51 v k.ú. 

Přerov, příslušného  k části obce Přerov I - Město  za cenu stanovenou v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.600,- Kč/m2  a to následovně: 

 

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 

 

564/7            byt                        714/22705 

              

564/8            byt                        716/22705 
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564/10          byt                        714/22705 

 

564/11          byt                        714/22705 

 

564/16          byt                        716/22705 

 

564/19          byt                        714/22705 

 

564/20         byt                         716/22705 

 

564/24         byt                         716/22705 

 

564/27         byt                         714/22705 

 

564/28         byt                         716/22705 

 

Ostatní byty SBD Přerov         3111/4541 

 

V případě, že ke dni uzavření kupní smlouvy bude dodání předmětu převodu plněním, které je 

předmětem daně z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné 

sazby daně. 

 

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kombinovaná smlouva o právu provést stavbu a 

o budoucí kupní smlouvě. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

220/8/7/2019 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 7177/3   v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

o bezúplatném převodu nemovité věci  mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako převodcem a statutárním městem Přerov jako 

nabyvatelem na pozemek p.č. 7177/3 ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha,      

o výměře 369 m2 v k.ú. Přerov, za podmínek uvedených čl. IV smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva a o zřízení věcného břemene. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

221/8/7/2019 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. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k 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 HP Agency s.r.o. nyní  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. 

 

Dodatek č. 2 bude upravovat: 

- původní předmět  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 , ze kterého 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 bude měnit na novou výši 

nájemného -  47 190,- Kč/rok včetně DPH dle vnitřního předpisu č. 12/2017. 
 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

222/8/7/2019 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

pozemků v k.ú. Přerov a v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu  vzniklého na základě nájemní 

smlouvy ze dne 22.6.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne  31.8.2000  na pozemky ve 

zjednodušené evidenci  - původ grafický příděl p.č. 5132/1, p.č. 5132/2, p.č. 5150, p.č 5155, 

p.č. 5214, p.č. 5221, p.č. 5222, p.č. 5225, p.č. 5226, p.č. 5237, p.č. 5247, p.č. 5248, p.č. 5249, 

p.č. 5252, p.č. 5269, p.č. 5270, p.č. 5275, p.č. 5330, p.č. 5464/1, p.č. 5519, p.č. 5534 vše v k.ú. 

Přerov a pozemek p.č. 722 v k.ú.Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajimatelem a společností AGRAS a.s. Želatovice se sídlem v Želatovicích jako nájemcem. 

Nájemní vztah zanikne dnem podpisu pachtovní smlouvy na pozemky uvedené v bodě 2. 

návrhu na usnesení. 

 

2. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy  na  části pozemků p.č. 5156/1 orná půda o výměře 

2396 m2  p.č. 5261/4 orná půda o výměře 1792 m2,  p.č. 5261/11 orná půda o výměře 2858 m2, 

p.č. 5466/138 orná půda o výměře 43515 m2,  p.č. 5466/217 ostatní plocha o výměře 2056 m2, 

p.č. 5156/8 orná půda o výměře 4544 m2, p.č. 5156/25 orná půda o výměře 786 m2, p.č. 

5156/36 orná půda o výměře 1336 m2, p.č. 5156/40 orná půda o výměře 3342 m2, p.č. 5156/41 

orná půda o výměře 4079 m2, p.č. 5235/7 orná půda o výměře 602 m2,   p.č. 5261/5 orná půda 

o výměře 559 m2,  p.č. 5261/12 orná půda o výměře 964 m2, p.č. 2580/4 orná půda o výměře 

22021 m2, p.č.2582 ostatní plocha o výměře 2016 m2, p.č. 5156/11 orná půda o výměře 5073 

m2, p.č. 5156/43 orná půda o výměře 842 m2, p.č.5156/49 orná půda o výměře 7405 m2, 

p.č.5156/51 orná půda o výměře 460 m2, p.č.5156/53 orná půda o výměře 747 m2, p.č. 

5156/54 orná půda o výměře 1156 m2, p.č. 5166 ostatní plocha  o výměře 1389 m2, p.č. 5250 

ostatní plocha o výměře 769 m2, p.č.5253/2 ostatní plocha o výměře 1091 m2, p.č. 5261/9 orná 

půda o výměře 529 m2, p.č. 5466/136 orná půda o výměře 1078 m2, p.č. 5535/1 ostatní plocha 

o výměře 7300 m2, p.č. 5609/4 ostatní plocha o výměře 277 m2, p.č. 5613 ostatní plocha          

o výměře 3239 m2, p.č. 5701/11 orná půda o výměře 1139 m2, p.č.5701/12 orná půda o 

výměře 4146 m2, p.č. 5701/61 orná půda o výměře 6491 m2, p.č. 5701/75 orná půda o výměře 
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653 m2  vše v k.ú. Přerov, dále části pozemků p.č. 1096 ostatní plocha o výměře 2624 m2, p.č. 

1105 ostatní plocha  o výměře 908 m2, p.č. 1197 ostatní plocha o výměře 1017 m2, p.č. 1231 

ostatní plocha o výměře 1403 m2 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, ve vlastnictví statutárního 

města Přerov, mezi statutárním městem Přerov jako propachtovatelem a společností AGRAS 

Želatovice a.s., se sídlem Želatovice 203,IČ. 25360663,  na dobu určitou  5 let  za roční úhradu 

28 282,- Kč t.j. 3000,- Kč/ha. Účelem pachtu je provozování zemědělské činnosti. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

223/8/7/2019 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – budovy č.p. 830  

a pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výpůjčku nemovité věci v majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

5307/92 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 942 m2 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem 

Přerov jako půjčitelem a  Českou  republikou -Úřadem pro zastupování státu  ve věcech 

majetkových se sídlem Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2 jako vypůjčitelem , na dobu určitou   

od 1.3.2019 do 31.1.2027. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci - budovy občanské vybavenosti  č.p. 

830, příslušné k části obce  Přerov I - Město, postavená na pozemku p.č. 5307/92 zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město jako půjčitelem  a Statutárním 

městem Přerov jako vypůjčitelem, na dobu určitou od 1.3.2019 nejdéle do 31.1.2027               

za podmínek uvedených ve smlouvě. Účelem výpůjčky je  provozování za účelem zajištění 

péče o děti a mládež  předškolního a školního vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 

školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

224/8/7/2019 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemcích   p.č.  60, p.č. 6, p.č. 4, p.č. 112, p.č. 9, p.č. 3, p.č. 5, p.č. 269, 

p.č. 256, p.č. 251/6, p.č. 254, p.č. 253, p.č. 164, vše v  k.ú.  Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje právo provést stavbu „Optická trasa Žeravice na pozemcích    p.č.  60, p.č. 6, p.č. 4, 

p.č. 112, p.č. 9, p.č. 3, p.č. 5, p.č. 269, p.č. 256, p.č. 251/6, p.č. 254, p.č. 253, p.č. 164, vše       

v  k.ú.  Žeravice v rozsahu dle předloženého situačního nákresu 
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2. schvaluje nájem částí pozemků p.č.  60 ost. plocha o výměře  654 m2, p.č. 6 ost. plocha          

o výměře  78,6 m2, p.č. 4 ost. plocha o výměře  17,4 m2, p.č. 112 ost. plocha o výměře  134,7 

m2, p.č. 9 ost. plocha o výměře  227,7 m2, p.č. 3 ost. plocha o výměře  564 m2,   p.č. 5 ost. 

plocha o výměře  174,9 m2 , p.č. 269 zast. plocha  a nádvoří o výměře  66,3 m2, p.č. 256 ost. 

plocha o výměře  12 m2 p.č. 251/6 ost. plocha o výměře  105 m2, p.č. 254  zahrada o výměře 

9,6 m2, p.č. 253 ost. plocha o výměře  53,7 m2, p.č. 164 ost. plocha o výměře  532,5m2, vše v  

k.ú. Žeravice.  Výše úhrady za nájem činí 40,- Kč/m2/rok dle vnitřního předpisu č. 12/2017. 
 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat  optickou přípojku k veřejné optické síti 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 optických kabelů       

k tíži pozemků u  p.č.  60, p.č. 6, p.č. 4, p.č. 112, p.č. 9, p.č. 3, p.č. 5, p.č. 269, p.č. 256, p.č. 

251/6, p.č. 254, p.č. 253, p.č. 164, vše v  k.ú. Žeravice, ve prospěch  SCHNEIDER 

INTERNET, Antonína Klobouka 641, 783 72 Velký Týnec, IČ  73286150.   Věcné břemeno – 

služebnost bude zřízena tak, že bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu, nájemní           

a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem 

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

a  SCHNEIDER INTERNET, Antonína Klobouka 641, 783 72 Velký Týnec, IČ  73286150, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

225/8/7/2019 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

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

251/5 a p.č. 251/6 oba v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje právo provést stavbu  „ Přerov – Žeravice  Na Návsi, p.č. 236/42 , vNN“  č. stavby:  

IP-128023229/SOBS1, v rozsahu dle předloženého/ situačního nákresu 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 251/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 5 m a části 

pozemku p.č. 251/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m v k.ú. Žeravice 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní  kabelové vedení  NN AYKY -J  4 x 25     

v celkové délce 90 m a připojení na odběrní místa do elektroměrové rozvodnice  umístěné       

na pozemku p.č. 252 v k.ú. Žeravice  v souladu s platnými směrnicemi, 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 tohoto kabelového vedení k tíži 

pozemků p.č. 251/5 a p.č. 251/6 v k.ú. Žeravice 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 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 ČEZ Distribuce, a.s., 



22 

 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená na základě plné moci ze dne 22.1. 2018 

evid.č. PM/II-044/2018 zmocněncem společností SIGNALBAU,a,s, se sidlem Moštěnská 

60/4a, Přerov III-Lověšice, zastoupené na základě plné moci  evid.č. 18/2015 Ing. R.P. jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

226/8/7/2019 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku  statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 1614, p.č. 1873/1, p.č. 5059 a p.č. 5452, vše v k.ú. Přerov   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje právo provést stavbu „Přerov, Generála Rakovčíka obnova NNv, NNk“                  

na  pozemcích p.č. 1614, p.č. 1873/1, p.č. 5059 a p.č. 5452, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle  

předloženého situačního nákresu. 

 

2. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 1614 ost. plocha o výměře  75 m2, p.č. 1873/1 ost. plocha 

o výměře  8 m2, p.č. 5059  ost. plocha o výměře  34 m2 a p.č. 5452 ost. plocha o výměře        

820 m2, vše v k.ú. Přerov. Výše úhrady za nájem činí 40,- Kč/m2/rok dle vnitřního předpisu 

č. 12/2017. 
 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat  zemní  kabelovou přípojku  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  kabelového vedení   k tíži 

pozemků  p.č  1614, p.č. 1873/1, p.č. 5059 a p.č. 5452, vše v k.ú. Přerov, ve prospěch  ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  IČ 2472903. Věcné 

břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že bude uzavřena 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 ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  IČ 2472903   jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

Přestávka 11.30 – 11.35 hodin. 
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227/8/7/2019 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících           

s realizací stavby „I/55 Přerov, průtah centrem, I. etapa“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících               

s realizací stavby „I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská“ mezi Ředitelstvím silnic           

a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390  a statutárním městem 

Přerov. Předmětem smlouvy je souhlas města, jako vlastníka dotčeného majetku s úpravou 

stavebního objektu SO 201 Prodloužení propustku. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících               

s realizací stavby „I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská“ mezi Ředitelstvím silnic           

a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390  a statutárním městem 

Přerov. Předmětem smlouvy je souhlas města, jako vlastníka dotčeného majetku s úpravou 

stavebních objektů SO 102 Přeložka komunikace Dlunonská, SO 111 Sjezd ke garážím, SO 

121.1. Cyklostezka překládaná, SO 122.2 Chodníky překládané, SO 251 Opěrná zeď, SO 801 

a SO 802 Vegetační úpravy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

228/8/7/2019 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku  p.č. 

4971/1 ostatní plocha  v k.ú. Přerov ve vlastnictví  ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, spočívající ve zvláštním užívání tohoto 

pozemku o celkové výši 783,- Kč. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

229/8/7/2019 Povolení výjimky z vymezených časů vjezdu do pěší zóny, které jsou 

součástí dopravní značky IZ6a „Pěší zóna“, IZ6b „Konec Pěší zóny“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

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

s povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města a to                 

z vymezených časů 5 - 11 a 18 - 19 hod. k vjezdu do pěší zóny ul. Wilsonova v termínu 03/2019 - 

03/2022 ve vymezeném úseku a to pro žadatele HAPPYEND STAVBY s.r.o., Babice 600, 687 03, IČ: 

28332750. Žadatel provozuje rychlé občerstvení na adrese ul. Wilsonova 217/7, Přerov. Trasa výjimky 

– ul. Wilsonova, Přerov. 
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RZ 5Z47098 RENAULT   OSOBNÍ AUTOMOBIL, AB HATCHBACK       1 588 kg 

 

VARIANTA II.: 

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

povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města a to z 

vymezených časů 5 - 11 a 18 - 19 hod. k vjezdu do pěší zóny ul. Wilsonova v termínu 03/2019 - 

03/2022 ve vymezeném úseku a to pro žadatele HAPPYEND STAVBY s.r.o., Babice 600, 687 03, IČ: 

28332750. Žadatel provozuje rychlé občerstvení na adrese ul. Wilsonova 217/7, Přerov. Trasa výjimky 

– ul. Wilsonova, Přerov. 

 

RZ 5Z47098 RENAULT   OSOBNÍ AUTOMOBIL, AB HATCHBACK       1 588 kg 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora pan Zácha doporučil variantu II. usnesení. 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

230/8/7/2019 Dodatek č. 2 Smlouvy o provozování sběrných dvorů a míst zpětného 

odběru mezi statutárním městem Přerov a společností Technické 

služby města Přerova, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

sběrných dvorů a míst zpětného odběru uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako 

objednatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov, jako provozovatelem sběrných dvorů a míst zpětného odběru. Návrh Dodatku č. 2 

Smlouvy je přílohou důvodové zprávy. Obsahem dodatku je navýšení hodinové sazby za provoz 

sběrných dvorů ze 186 Kč/hodinu bez DPH na 199 Kč/hodinu bez DPH. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

7.12.5 Uzavření smlouvy o právu a podmínkách využití účelové komunikace č. I/55 v k.ú. 

Žeravice 

Rada města Přerova po projednání 

 

schvaluje uzavření Smlouvy o právu a podmínkách využití účelové komunikace č. I/55 v k.ú. Žeravice 

mezi statutárním městem Přerovem, jako vlastníkem účelové komunikace a společností TRIKO s.r.o., 

IČ 26840081, se sídlem Komenského 1035/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako stavebníkem          

a investorem stavební akce "Zemník Žeravice", jejímž předmětem je souhlas vlastníka účelové 

komunikace s provedením stavební akce "Zemník Žeravice", při které bude využívána účelová 

komunikace vedoucí ke skládce TKO Žeravice a stanovení podmínek, za kterých bude možno 

účelovou komunikaci využívat dle článku III. Smlouvy o právu a podmínkách využití účelové 

komunikace č. I/55. 
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Navrhovatel materiálu náměstek primátora pan Zácha navrhl stáhnout předlohu. 

 

Hlasování o stažení předlohy: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

231/8/7/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 986.637,00  Kč za paní D.Č. (dříve L.),  a to 

za byt  v objektu k bydlení  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3290/2 v k.ú. 

Přerov. 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 986.637,00  Kč za paní D.Č. (dříve L.),  a to 

za byt  v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3290/2  v k.ú. 

Přerov. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Zácha:  

- doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

232/8/7/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis  a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 209.365,00  Kč   za povinnou 1). Z.P. a za 

povinnou 2). Ž.P., a to za byt v objektu k bydlení příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 916 v k.ú. Přerov. 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemné, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 209.365,00  Kč za povinnou 1). Z.P. a za 

povinnou 2). Ž.P., a to za byt  v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 916  v k.ú. Přerov. 
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Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Zácha:  

- doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

233/8/7/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 490.515,00  Kč za panem J.P., a to za byt      

v objektu k bydlení příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 930 v k.ú. Přerov. 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 490.515,00  Kč za panem J.P.,  a to za byt      

v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 930  v k.ú. Přerov. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Zácha:  

- doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

234/8/7/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním nebytového prostoru, úroku z 

prodlení k datu 25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to vše v celkové částce 45.270,00 Kč za paní E.I.  

za bývalý nebytový prostor v objektu  příslušném k části obce Přerov I - Město, Přerov. 

 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním nebytového prostoru, úroku z 

prodlení k datu 25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to vše v celkové částce 45.270,00 Kč za paní E.I., 

za bývalý nebytový prostor v objektu, příslušném k části obce Přerov I - Město, Přerov. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Zácha:  

- doporučil variantu I. usnesení. 
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Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

235/8/7/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 684.217,00  Kč za paní 1.) M.M.  a panem 

2.) S.M.,  a to za byt v objektu k bydlení příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

3290/2 v k.ú. Přerov. 

 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 684.217,00  Kč za paní 1.) M.M.  a panem 2.) 

S.M.,  a to za byt  v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

3290/2  v k.ú. Přerov. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Zácha:  

- doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

236/8/7/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 82.397,00  Kč za paní R.K., a to za byt 

v objektu k bydlení  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3346/12  v k.ú. Přerov. 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 82.397,00  Kč za paní R.K., a to za byt           

v objektu k bydlení , příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3346/12  v k.ú. Přerov. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Zácha:  

- doporučil variantu I. usnesení. 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 
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237/8/7/2019 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119. Nájem nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Přerova -  bytové jednotky       č. 2/3 v 

polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. 

Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 2/3 

(3+kk), situovaného v polyfunkčním bytovém domě č.p. 3119, příslušného k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov, (nábř. PFB 8, 10, 12 , 12a), v k.ú. Přerov mezi statutárním 

městem Přerovem a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I - Město, nábř. PFB 3119/10, IČ 

26789388, jako pronajímateli a panem M.Č., jako nájemcem, dle přílohy. Nájem bude uzavřen na 

dobu určitou, s účinností od 1.3.2019 do 28.2.2020 s možností prodloužení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Mgr. Lucie Soldanová a Ing. Miloslav Dohnal v 11.50 

hodin. 

238/8/7/2019 Provoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného 

hospodářského zájmu  

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Michal Zácha a Mgr. Jaroslav Hýzl. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit v souladu s  Rozhodnutím Evropské 

komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

poskytováním služby obecného hospodářského zájmu na území statutárního města Přerova pro 

období od 1.5.2019 do 30.04.2024  v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě         

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle bodu 2 tohoto návrhu usnesení 

společnost Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov      

I-Město, 750 02 Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem 

a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov jako poskytovatelem ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Mgr. Soldanová: 

Shrnula podmínky smlouvy, která je navržena na období 5 let od 1.5.2019 do 30.4.2024. Dobu 5 let 

považují za optimální. Vyrovnávací platba byla zvolena striktně, aby vyhovovala potřebám města 

Přerova, a to tak, že se bude odečítat i čistý zisk. Objasnila, co se bude hradit v rámci služby obecně 
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hospodářského zájmu. Objasnila práva a povinnosti a kontrolu ze strany města. Ve smlouvě jsou 

zapracovány i případné sankce. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Společnost přebírá všechny smluvní vztahy společnosti Teplo, nájemní smlouvy, které jsou uzavřeny 

do konce roku 2019 za podmínek, které stanovilo Teplo. Principem této smlouvy je povinnost 

poskytovatele, to znamená města Přerov, provádět činnosti veřejného zájmu spočívající v zajišťování 

sportovního a rekreačního využití sportovišť ve vlastnictví objednatele, a to za úhradu ve formě 

vyrovnávací platby. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

Z jednání Rady města Přerova odešli Mgr. Soldanová a Ing. Dohnal ve 12.10 hodin. 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

239/8/8/2019 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Mateřské školy 

Přerov, Kratochvílova 19 a Základní školy Přerov, Svisle 13 příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,                        

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Hýzl, p. Zácha). 

 

 

 

 

240/8/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

60.000 Kč 30 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 04995619, se sídlem U Tenisu 

851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 

organizací extrémního překážkového závodu GEROY v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2019, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

10.000 Kč 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 04995619, se sídlem U Tenisu 

851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 

organizací dětského extrémního překážkového závodu GEROY KIDS v roce 2019. 

Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

30.000 Kč 3 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 04995619, se sídlem U Tenisu 

851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 

organizací extrémního překážkového závodu GEROY GAUČINK v roce 2019. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodů 1, 2 a 3 tohoto usnesení, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

101,8 

408,8 * 

- 100,0 

- 39,0 

1,8 

369,8 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

15,0 

8,0 * 

+ 100,0 

+ 39,0 

115,0 

47,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Mgr. Kouba: 

- Navrhl úpravu usnesení: v bodě 1 – dotace ve výši 30.000 Kč, v bodě 2 – dotace ve výši 

6.000 Kč a v bodě 3 – dotace ve výši 3.000 Kč. V souvislosti s tím upravit bod 5 usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Kouby (úpravy výše dotací a rozpočtového opatření): 10 pro,                     

1 nepřítomen (p. Zácha). 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení:  10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha). 

 

 

 

 

241/8/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

15.000 Kč, 8.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se 

sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku 

spojených  s organizací Mistrovství České republiky juniorů v sálové cyklistice v roce 2019. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

116,8 

416,8 

- 15,0 

- 8,0 

101,8 

408,8 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 
0,0 + 15,0 

+ 8,0 

15,0 

8,0 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Mgr. Kouba: 

- Navrhl úpravu usnesení: v bodě 1 – dotace ve výši 8.000 Kč. V souvislosti s tím upravit bod 

3 usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Kouby (úprava výše dotace a rozpočtového opatření): 10 pro, 1 

nepřítomen (p. Zácha). 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení:  10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha). 

 

 

 

 

242/8/8/2019 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol                     

s ekologickým výukovým programem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování níže uvedených 

schválených projektů základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem z Výzvy             

č. 13/2017 na podporu zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým 

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

životního prostředí České republiky, a to z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2019         

v celkové výši 1.336.200 Kč: 

 

 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Badatelské putování 

labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd“ ve výši 150.000 Kč, 

 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, projekt s názvem „Modré nebe“ ve výši 238.000 

Kč, 

 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí dobrodružství“ 

ve výši 135.800 Kč, 

 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Naší přírodou“ ve výši 

224.000 Kč, 
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 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 

45180083, projekt s názvem „Děti Komenské chrání přírodu“ ve výši 288.400 Kč, 

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Příroda je i náš dům“     

ve výši 300.000 Kč. 

 

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

ukazatele: 

 

PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech 

245 962,3* + 1 336,2 247 298,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 1 336,2 1 336,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

61X Školská zařízení 40 984,0* + 1 336,2 42 320,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

3. ukládá příspěvkovým organizacím:  

 

 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 451800, 

 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052,  

 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, 

 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, 

 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 

45180083, 

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354,   

 

bezodkladně po obdržení finančních prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky 

jako poskytovatele dotace vrátit finanční prostředky určené na předfinancování projektů uvedených     

v bodě 1 tohoto usnesení, a to v plné výši na účet statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha). 

 

 

 

243/8/8/2019 Prodloužení smluv o nájmu a výpůjčce a smluv o poskytnutí dotace se 

soukromými mateřskými školami a soukromou základní školou    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 ze dne 

21. 5. 2012, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a půjčitelem         

a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako nájemcem a vypůjčitelem,  jejímž předmětem 

jsou nájem objektu k bydlení č.p. 2216, příslušného k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 4575/1 (Přerov, Máchova 3), pozemek p.č. 4576 zahrada o výměře 430 m2, vše v k.ú. 

Přerov, movité věci specifikované v předávacím protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 této 

smlouvy a výpůjčka pozemku p.č. 4575/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. 

Přerov.  

Dodatek č. 2 bude upravovat prodloužení doby nájmu a výpůjčky do 31. 8. 2020 za účelem 

provozování základní školy, 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a výpůjčce číslo SML/0475/2013 ze dne 

29. 4. 2013, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a půjčitelem         

a společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, U Bečvy 2883/2, jako nájemcem a vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou nájem 

nebytových prostor v podzemním, prvním a druhém nadzemním podlaží stavby občanské 

vybavenosti č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku  p.č. 3161/4 

(Přerov, U Bečvy 2), stavby občanské vybavenosti č.p. 2825, příslušné k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 3161/3 (Přerov, U Bečvy 3), pozemku p.č. 3161/2 ostatní plocha         

o výměře 1 368 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci specifikované v předávacím protokolu 

uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy a výpůjčka pozemku p.č. 3161/3 zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 256 m2 vše v k.ú. Přerov.  

Dodatek č. 1 bude upravovat prodloužení doby nájmu a výpůjčky do 31. 8. 2020 za účelem 

provozování speciální mateřské školy, 

 

3. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a výpůjčce číslo SML/0476/2013, ze dne 

29. 4. 2013, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a půjčitelem          

a společností Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník 

nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I - Město, Loučská 237/1, jako nájemcem                                 

a vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou nájem nebytových prostor v podzemním, prvním           

a druhém nadzemním podlaží objektu k bydlení č.p. 832, příslušného k části obce Přerov I – 

Město,  

 na pozemku p.č. 4394/25 (Přerov, Bajákova 18), (vyjma nebytových prostor o celkové výměře 

158,54 m2 ve správě Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova - 

bývalá ŠJ), pozemku p.č. 4394/58 ostatní plocha o výměře 3 558 m2, vše v k.ú. Přerov, movité 

věci specifikované v předávacím protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy          

a výpůjčka pozemku p.č. 4394/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2 v k.ú. Přerov.  

Dodatek č. 1 bude upravovat prodloužení doby nájmu a výpůjčky do 31. 8. 2020 za účelem 

provozování mateřské školy, 

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření dodatků smluv o nájmu 

a výpůjčce dle bodů 1, 2 a 3 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření          

a podpisu, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč 

a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí této dotace číslo SML/364/2012 ze dne 21. 5. 

2012, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností Soukromá 

základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem,  

 

Dodatek č. 2 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 100.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 33.333 Kč 

a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 66.667 Kč,  
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 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 

ze dne 21. 5. 2012 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 8. 2020, 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč        

a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí této dotace číslo SML/345/2013 ze dne 25. 4. 

2013, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností Speciální 

mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, 

jako příjemcem,  

 

Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 340.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 113.333 

Kč a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 226.667 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/475/2013 

ze dne 29. 4. 2013 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 8. 2020, 

 

 

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč        

a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí této dotace číslo SML/346/2013 ze dne 25. 4. 

2013, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností Základní 

škola  a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Lipník 

nad Bečvou I - Město, Loučská 237/1, jako příjemcem,  

 

Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 350.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 116.667 

Kč a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 233.333 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/476/2013 

ze dne 29. 4. 2013 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 8. 2020, 

 

8. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu       

k jednání o uzavření dodatků smluv o poskytnutí dotace dle bodů 5, 6 a 7 usnesení v oblasti 

samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu, 

 

9. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 

dětem a žákům zapsaným do: 

 Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I 

– Město, U Bečvy 2883/2,  

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 

2883/2, 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, 

Lipník nad Bečvou I - Město, Loučská 237/1, 

 

v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako 

žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou od 

1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti a žáky zapsané do jmenovaných 

škol a umístěné na pracovištích situovaných v Přerově, 

 

10. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o vypořádání 

závazků mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností Soukromá základní 

škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,           

U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Předmětem výše uvedené smlouvy je zveřejnění smlouvy    

o poskytnutí dotace č. SML /364/2012 včetně dodatku č.1v registru smluv, 
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11. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

k jednání o uzavření smlouvy o vypořádání závazků v oblasti samostatné působnosti                 

a k jejímu uzavření a podpisu. 

 

 

Hlasování:  9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Mazochová, p. Zácha). 

 

 

 

244/8/8/2019 Užívání školního dvora ZŠ Boženy Němcové   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Směrnici k užívání venkovní plochy Základní 

školy Přerov, Boženy Němcové 16, vydanou ředitelkou příspěvkové organizace. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha). 

 

 

 

 

245/8/8/2019 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 

45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 5/2019 až 8/2019,      

a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu 

města pro příslušný kalendářní rok. 

 

 

Hlasování:  11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

246/8/8/2019 Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace strategie 

digitálního vzdělávání II  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje realizaci projektu Základní školy Přerov, Trávník 27        

s názvem „Inovace a digitalizace výuky pro třídy budoucnosti“ z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II vyhlášené 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

 

Hlasování:  11 pro jednomyslně. 

 

 



36 

 

 

247/8/8/2019 Základní škola Přerov, Trávník 27 – partnerství v projektu z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace 

strategie digitálního vzdělávání II  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje partnerství Základní školy Přerov, Trávník 27                

při realizaci projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s názvem „PIGŽU“          

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Implementace strategie 

digitálního vzdělávání II vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

 

Hlasování:  11 pro jednomyslně. 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

248/8/9/2019 Smlouva o zajištění reklamy "Sociální automobil" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na sociálním voze ve výši 29.040 Kč, včetně 

platné sazby DPH, mezi statutárním městem Přerovem (jako objednavatelem) a subjektem 

KOMPAKT spol. s r. o., se sídlem Jana Opletala 683/5, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady,  IČ: 

49551027 (jako dodavatelem), jejímž  účelem je prezentace objednatele formou umístění 

znaku města Přerova na sociálním automobilu poskytujícím sociální služby prostřednictvím 

subjektu Charita Přerov na území města Přerova a v nejbližším okolí, a to po dobu 5 let, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem výše uvedené smlouvy o zajištění 

reklamy. 

 

 

Hlasování:  11 pro jednomyslně. 

 

 

 

249/8/9/2019 Projekt Tísňové hodinky pro seniory 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  nepřijala návrh usnesení schválit realizaci pilotního projektu Tísňové hodinky pro 

seniory na území města Přerova s předpokládaným zahájením provozu od 1. 9. 2019,               

v rozsahu dle důvodové zprávy a za podmínky finančního krytí. 
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2. schvaluje  nepřijala návrh usnesení schválit podání žádosti o dotaci - investiční, neinvestiční,                 

k projektu Tísňové hodinky pro seniory dle přílohy důvodové zprávy. 

 

3. pověřuje nepřijala návrh usnesení pověřit manažera prevence kriminality: 

 

a) zpracovat, zadat a elektronicky odeslat žádosti o projekt:  

a. Přerov – Tísňové hodinky pro seniory – vyhodnocovací soubory (investiční) 

b. Přerov – Tísňové hodinky pro seniory (neinvestiční) 

 

uvedený v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných příloh prostřednictvím webového 

formuláře ve webové aplikaci RISPF – webový portál žádosti.  

 

b) vygenerované a podepsané žádosti projektů  

a. Přerov – Tísňové hodinky pro seniory – vyhodnocovací soubory (investiční) 

b. Přerov – Tísňové hodinky pro seniory (neinvestiční) 

 

statutárním zástupcem žadatele a opatřené razítkem (resp. jeho elektronickou variantou) odeslat         

do datové schránky Ministerstva vnitra ČR. 

 

4. pověřuje nepřijala návrh usnesení pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a školství a jí 

pověřené zaměstnance: 

a) k vydání a posuzování kritérií pro přidělení tísňových hodinek.  

 

b) k uzavírání a podpisu smlouvy o výpůjčce, a s tím souvisejících administrativních úkonů. 

 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nepřijala návrh usnesení podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 

 

8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

 

272 298,5 * + 565,3 272 863,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

4349  Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

(APK, manažer) 

3 786,0 + 113,4 3 899,4 

5311 011 Bezpečnost a veřejný pořádek 

(platy, pojistné aj.) 

36 002,0 + 75,1 36 077,1 

5311 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4 047,3 * + 376,8 4 424,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 

Pro:  Ing. Dostal, Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Kouba, p. Zácha. 

Proti:  primátor, Ing. Mazochová, Ing. Střelec. 

Zdrželi se: Mgr. Hýzl, Ing. Passinger, Ing. Vrána, Ing. Navrátil. 
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250/8/9/2019 Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854,       

se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a. Znění Dodatku č. 9 je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec). 

 

 

 

 

251/8/9/2019 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 bytu (1+1), o ploše 45,90 m2, v domě č. p. 2147, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1154,v k. ú. Přerov, (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem V.V., za nájemné ve výši 2.113 Kč/měsíc  

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 05. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 62,02 m2, v domě č. p. 2514, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/28, k. ú. Přerov, (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní R.G., za nájemné ve výši 2.855 Kč/měsíc  

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

dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 08. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+2), o ploše 58,34 m2, v domě č. p. 1826, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 922, v k. ú. Přerov, (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem J.P., za nájemné ve výši 2.685 Kč/měsíc  

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

dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 08. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 31.03.2019 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše pro 

nájem 29,56 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem Z.H., za nájemné ve výši 1 082,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 08. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
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5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše pro 

nájem 25,17 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, 

příslušném  k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní J.J., za nájemné ve výši 921,- Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 08. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

nájem 34,85 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov,              

U Žebračky 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní M.G., za nájemné ve výši   

1 276,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou  do 31. 08. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše pro 

nájem 52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov,               

U Žebračky. č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s panem A.K., za nájemné 

ve výši 1 940,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 08. 2019 s možností 

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

 

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

nájem 26,58 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na hrázi      

č. o. 32 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní J.J., za nájemné ve výši 973,- 

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

předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou  do 31. 08. 2019 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha). 

 

 

 

252/8/9/2019 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Sociálních 

služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona                

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

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Passinger), 2 nepřítomni (Ing. Vrána, p. Zácha). 
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10. RŮZNÉ 

253/8/10/2019 Návrh na uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového 

příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do 

Městské policie Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a F.D. jako obdarovaným                   

na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské 

policie Přerov ve výši 50.000,-Kč v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP        

č. 1/2018 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne 23.4.2018 usnesením č. 1106/38/7/2018. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, p. Zácha). 

 

 

 

 

254/8/10/2019 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku na základě doporučení 

hlavní inventarizační komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, 

konkrétně analýzy "Zajištění IT podpory - procesní analýza MMPr“, Studie proveditelnosti pro projekt 

IOP 06 – Technologické centrum ORP Přerov, a licence Visual Studio pro programování aplikací pro 

Windows. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, p. Zácha). 

 

 

 

 

255/8/10/2019 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává vnitřní předpis č. ……/2019, kterým se mění vnitřní předpis č. 8/2018 Organizační 

řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, a to dle Přílohy č. 1 důvodové 

zprávy 

 

2. ruší  

- odbor Kancelář tajemníka s účinností od  1.3.2019 
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- oddělení právní (začleněno do odboru Kancelář tajemníka) s účinností od 1.3.2019 

- oddělení personální (začleněno do odboru Kancelář tajemníka) s účinností od 1.3.2019 

- oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (začleněno do Odboru sociálních věcí a školství) s účinností 

od  1.3.2019 

 

3. zřizuje  

- útvar Kancelář tajemníka s účinností od  1.3.2019 

- oddělení sociálně-právní ochrany dětí (začleněno na Odboru sociálních věcí a školství) s účinností     

od  1.3.2019 

- oddělení sociálních služeb a bydlení (začleněno na Odboru sociálních věcí a školství) s účinností     

od  1.3.2019 

 

4. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu 

města Přerova na: 

- 322,7, a to s účinností od 1.3.2019 do 30.6.2019, 

- 321,7, a to s účinností od 1.7.2019 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nehlasuje (Ing. Dostal). 

 

 

 

256/8/10/2019 Vnitřní předpis č……/2019, kterým se mění Vnitřní předpis č. 17/2016 

- Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního 

úřadu Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/2017 a č. 24/2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č…/2019, kterým se mění Vnitřní 

předpisu č. 17/2016 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního úřadu 

Přerov, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/2017 a č. 24/2017 a dále související změnu Přílohy č. 2 

Inominátní smlouvu Příloha Vnitřního předpisu č. 2_Sňatek v parku Michalov_2019, o podmínkách 

konání sňatečného obřadu v parku Michalov jakožto jiném vhodném místě ve správním obvodu 

matričního úřadu Přerov, ve znění důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 a 2. 

 

 

Hlasování: 11 jednomyslně. 

 

 

 

 

257/8/10/2019 Pověření k uzavírání smluv o zajištění reklamy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření a podpisu smluv 

o zajištění reklamy mezi statutárním městem Přerovem a partnery Reprezentačního plesu 

města Přerova, jejichž účelem bude propagace partnerů na plese. 
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2. ukládá náměstkyni primátora Ing. Haně Mazochové informovat radu o uzavřených smlouvách 

o zajištění reklamy dle bodu 1 usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 jednomyslně. 

 

 

 

258/8/10/2019 Použití znaku města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku na webových stránkách akce běh Ledňáček 

s BEST4RUN. 

 

 

Hlasování: 11 jednomyslně. 

 

 

 

 

259/8/10/2019 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“    

a ukládá odboru vnitřní správy dne 10. března 2019 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 10.03.2019 

 

 

Hlasování:  

Pro:  Ing. Passinger, Ing. Střelec, Ing. Vrána, Mgr. Kouba, Ing. Navrátil, primátor. 

Zdrželi se: Ing. Dostal, Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová, p. Zácha. 

 

 

 

 

260/8/10/2019 Pověření k vedení civilních obřadů a přiznání odměny 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje vedením civilních obřadů (vítání občánků a výroční svatby) zastupitele Pavla 

Košutka, Ludmilu Tomaníkovou a Petra Turance, 
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2. schvaluje přiznat pověřeným zastupitelům ošatné za každý obřadní den ve výši schválené 

příslušným usnesením RM. 

 

 

Hlasování: 11 jednomyslně. 

 

 

 

261/8/10/2019 Provoz MAD Přerov v prvním týdnu úplné uzavírky ul. Polní zadarmo 

pro všechny cestující 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje provoz MAD Přerov v prvním týdnu úplné uzavírky ul. 

Polní zadarmo pro všechny cestující. 

 

 

Hlasování: 

Pro:  Ing. Passinger, Ing. Střelec, Ing. Vrána, Ing. Navrátil, Ing. Mazochová, primátor, 

Mgr. Hýzl, Ing. Dostal. 

Proti: Mgr. Kouba. 

Zdrželi se: p. Zácha, Mgr. Navařík, Ph.D. 

 

 

 

 

262/8/10/2019 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na 

vybavení dětského dopravního hřiště  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s podáním žádosti statutárního města Přerova o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 na realizaci projektu s názvem „Vybavení dětského 

dopravního hřiště“ z programu „Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských hřišť 2019“. 

 

 

Hlasování: 11 jednomyslně. 

 

 

 

263/8/10/2019 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2019, kterou se mění      

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2018 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1 

a obecně závazné vyhlášky č. 2, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 jednomyslně. 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

 Informace vedení nemocnice Přerov – nedostatek dárců krve. 

Náměstek primátora p. Zácha: 

vyzval radní, aby se přidali k zastupitelům ODS, kteří dne 26.2.2019  jdou darovat krev. 

 

 

 

 

Primátor: 

e-mailem zaslány: 

 dne 5.2. informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti a kontrol udržitelnosti 

projektů, které proběhly na magistrátu ve 2. pololetí roku 2018.  

 dne 6.2. informace o smluvních vztazích uzavřených odbory magistrátu     a organizacemi 

zřizovanými městem v rozsahu plnění od 100 tis. do 500 tis. Kč bez DPH za období               

od 1.10.2018 do 31.12.2018. 

 

 

 

 

12. ZÁVĚR  

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 8. schůzi Rady města Přerova dne 11. února 2019 v 14.15 hodin. 

 

V Přerově dne 11. února 2019 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                                                                    Ing. Bohumír Střelec 

primátor statutárního města Přerova                                                                člen Rady města Přerova 


