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USNESENÍ z 13. schůze Rady města Přerova konané dne 4. dubna 2019 

 

364/13/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 13. schůze Rady města 

Přerova konané dne 4. dubna 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 13. schůze Rady města Přerova konané dne 4. dubna 2019, 

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze Rady 

města Přerova. 

 

365/13/3/2019 Studie řešení lokality ohraničené ulicemi 9. května a Hostýnskou 

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje zpracováním 

dopravně - urbanistického řešení lokality mezi ulicemi 9.května a Hostýnskou dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. P. Mlčoch 

Termín: červen 2019 

 

366/13/4/2019 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2018, včetně příloh a 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 

celoročním hospodařením roku 2018, a to bez výhrad, 

 

b) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

c) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova ke dni 

31.12.2018, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě 

splatnosti statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2018 

dle přílohy č. 13. 

 

367/13/5/2019 Rozpočtové opatření č. 5 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 
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368/13/5/2019 Rozpočtové opatření č. 5 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

   rozpočet      

po úpravě 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

11 333,0 * - 100,0 11 233,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500500 

 - Oprava chodníku kolem Laguny) 

1 300,0 + 100,0 1 400,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

369/13/5/2019 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2018 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit roční účetní 

závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2018, a to v souladu se zákonem 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcí vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek a to včetně výsledku hospodaření ve výši 105.597.426,32 Kč a 

jeho použití na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

 

370/13/5/2019 Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově 

(Kulturní a informační služby města Přerova) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o možnosti provozování mobilního kluziště v době konání 

vánočních trhů v Přerově. 

 

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 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 064,0 * - 1 800,0 285 264,0 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 438,2 + 1 800,0 19 238,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 438,2 + 1 800,0 19 238,2 
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371/13/5/2019 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Jitka Bláhová, se sídlem 

Pod Pekařkou 1186/15, 140 00 Praha - Podolí, IČ:14787725, na podporu konání Benefičního 

Galavečera v kostele Očištění panny Marie v Dubu nad Moravou. Veřejnoprávní smlouva 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2019. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

149,8 * - 5,0 144,8 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 5,0 5,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury žadatelům uvedeným v důvodové 

zprávě. 

 

372/13/6/2019 Model dopravy 

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

práce k zadání Modelu dopravy města Přerova. 

 

373/13/6/2019 Koncepce nabíjecích stanic města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Koncepci nabíjecích stanic města Přerova. 

 

374/13/7/2019 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 

operátora - centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby, schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov uvedených 

v příloze č. 1, při zajišťování telekomunikačních služeb, z důvodu vytvoření předpokladů pro 

dosahování úspor při nákupu těchto služeb, využít institutu centralizovaného zadávání, a to 

formou sdružení příspěvkových organizací jako Pověřujících zadavatelů a statutárního města 

Přerova jako Centrálního zadavatele do společnosti. Účelem vzniku společnosti je společný 

postup při výběru nejvhodnějšího poskytovatele předmětných služeb, 

 

2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov uvedených 

v příloze č. 1, za výše uvedeným účelem společného postupu při výběru nejvhodnějších 
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poskytovatelů telekomunikačních služeb, uzavřít „Smlouvu o společnosti pro centralizované 

zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2, a to za předpokladu 

schválení uzavření této smlouvy Zastupitelstvem města Přerova, 

 

3. bere na vědomí, že centralizovaného zadávání se budou účastnit i společnosti s majetkovou 

účastí statutárního města Přerova, uvedené v příloze č. 1, které ke sdružení zadavatelů, jako 

další Pověřující zadavatelé, přistoupí uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované 

zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření „Smlouvy o společnosti pro 

centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Ing. Hanu Mazochovou k jednání o 

uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením „Smlouvy o společnosti pro 

centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby“ mezi Centrálním 

zadavatelem a Pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu, 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 

operátora“, a to formou centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy. 

 

375/13/7/2019 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní 

kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“  

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

zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov 

(2019-2022)“ jako podlimitní veřejnou zakázku v užším řízení podle § 58 a § 139 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „zákon“). 

 

376/13/7/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku kolem Přerovské Laguny“ 

– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku kolem Přerovské Laguny“, 

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

vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění VP č. 5/2018, 

 

2. rozhodla ,že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

„Rekonstrukce chodníku kolem Přerovské Laguny“, je účastník výběrového řízení společnost 

KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, jehož nabídka 

respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

společností KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, jako 

dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku kolem Přerovské 

Laguny,“ za podmínky finančního krytí smlouvy. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 142 807,54 Kč bez DPH, tj. 1 382 797,12 Kč včetně 21% DPH. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a 

dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Michala Záchy, DiS., na základě jeho 

pověření usnesením 10. Rady města Přerova č. usnesení 278/10/6/2019 ze dne 28. 2. 2019. 

 

377/13/7/2019 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1601/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100779MLA, na 

realizaci stavby „Točna MAD Přerov IX - Lýsky“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy 

objednatele SML/1601/2018, č. smlouvy zhotovitele 1532.8100779MLA, ze dne 21.11.2018, na 

realizaci stavby „Točna MAD Přerov IX - Lýsky“, se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 

138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 3.  

 

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem 

č. 2 snižuje o 18 541,01 Kč bez DPH, z původní ceny 1 002 234,- Kč bez DPH sjednané v dodatku č. 

1 ke smlouvě, na konečnou cenu 983 693,48 Kč bez DPH (rozdíl v částkách je dán předchozím 

zaokrouhlením),  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem bude 

realizováno podpisem náměstkyně primátora ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usn. 27/2/6/2018 ze dne 15. listopadu 2018. 

 

378/13/7/2019 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1588/2018                

na realizaci stavby „Energetická opatření v budově Palackého 1381/25     

v Přerově – výměna oken“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                        

č. SML/1588/2018, ze dne 23. 11. 2018, na provedení stavby „Energetická opatření v budově 

Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem PSS 

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

č. 2.  

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (realizace 

víceprací/méněprací) dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Energetická opatření v budově 

Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“ 9 249 426,32 Kč bez DPH se mění na cenu 9 304 

910,93 Kč bez DPH, tj. 11 258 942,23 Kč včetně DPH. 

 

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

č. SML/1588/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra 

Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3973/96/6/2018, ze dne 

28. června 2018. 

 

379/13/7/2019 Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo SML/1258/2018 investiční akce 

„Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, Na hrázi.“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. SML/1258/2018 uzavřené dne 4.9.2018 na 

realizaci Přeložky veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, na Hrázi (dále také jen "Smlouva") se 

zhotovitelem MSEM, a.s., se sídlem Collo-louky 126, Místek, PSČ 738 01 Frýdek-Místek, IČ 

64610080 
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2. pověřuje náměstka primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením dodatku smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

Předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení doby plnění do 30.6.2019. 

 

380/13/7/2019 Revitalizace rybníků v Předmostí 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor řízení projektů a investic zpracováním 

samostatných projektových dokumentací na realizaci akcí: 

 

1. Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného rybníka a rekonstrukce rybochovných 

zařízení 

 

2. Revitalizace rybníků v Předmostí - přívod nových zdrojů vody za podmínky zajištění finančního 

krytí.  

 

Projektové dokumentace budou zpracovány ve stupních pro územní řízení, stavební povolení a pro 

provádění stavby. 

 

381/13/7/2019 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě - podání žádosti o 

dotaci 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Modernizace scénického osvětlení v Městském domě", 

dle důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci na realizaci 

projektu a to z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém 

kraji v roce 2019, dotačního titulu Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti, dle 

důvodové zprávy, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prohlásit, že statutární město Přerov je 

vlastníkem objektu č.p. 148 (Městský dům), Přerov, včetně jeho zařízení a vybavení, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit deklaraci závazku ponechání majetku 

pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku města, dle důvodové zprávy, 

 

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

programu Olomouckého kraje pro r. 2019 na projekt "Modernizace scénického osvětlení          

v Městském domě", dle důvodové zprávy, 

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

382/13/7/2019 Regenerace panelového  sídliště  Předmostí, 13. etapa  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru řízení projektů a investic  připravit podklady k žádosti o dotaci na Regeneraci 

panelového sídliště Předmostí – 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6) v roce 2019 
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2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace ze Státního 

fondu rozvoje bydlení v roce 2019 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova      

 

a)  schválit aktualizaci Projektu Regenerace panelového sídliště Přerov II -  Předmostí, dle příloh  

a důvodové zprávy 

     

b)  schválit realizaci Projektu Regenerace panelového sídliště Přerov II -  Předmostí,  13. etapa 

(ul. Teličkova ( 1 – 6),  v roce 2019 

 

383/13/8/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

části pozemku p.č. 539 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 539 

trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 327-58/2018 označené jako pozemek p.č. 

539/2 trvalý travní porost o výměře 453 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů Mgr. M.F., LL.M. a Ing. A.F. za kupní cenu ve výši 

90.000,- Kč, t.j. 198,70 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

2. schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 539/2 trvalý travní porost o 

výměře 130 m2 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví statutárního města Přerova manželi Mgr. M.F., 

LL.M. a Ing. A.F. ve výši 3,- Kč/m2/rok za období od 3.5.2018 do doby právních účinků 

vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. návrhu usnesení. 

 

384/13/8/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 4293/45, jehož součástí je budova jiná stavba 

č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velká 

Dlážka 46) 

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

převod pozemku p.č. 4293/45 zast. pl. a nádvoří o výměře 184 m2, jehož součástí je budova jiná stavba 

č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví J.M. za kupní cenu ve výši 1.333.690,-Kč (cena v místě a čase 

obvyklá). 

 

385/13/8/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6747/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je 

budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení 

č.p. 1268, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

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

převod pozemků z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1 ost. plocha o výměře 

5072 m2, p.č. 6747/2 ost. plocha o výměře 102 m2, p.č. 6749/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 535 

m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4 

zast. plocha a nádvoří o výměře 536 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 532 m2 jehož součástí je budova k 
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bydlení č.p. 1268, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 33, 750 02 Přerov, IČ 63476380, za 

kupní cenu ve výši 7.526.292,81 Kč včetně příslušné sazby DPH. Kupující se zavazuje, že nejpozději 

do dvou let ode dne účinnosti kupní smlouvy zajistí odstranění budov k bydlení, které jsou součástí 

výše uvedených pozemků. Pro případ, že kupující závazek odstranění budov nesplní, zavazuje se 

uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3.338.925,18 Kč. 

 

386/13/8/2019 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků 

p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše 

v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 965/33/3/2017 bod. č. 1  

kterým Zastupitelstvo města Přerova  schválilo úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 391 m2, 

p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 386 m2, p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2  a p.č. 

3114/3 zastavěná plocha  a nádvoří  o výměře 14 m2 vše  k.ú. Přerov  do vlastnictví 

Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město,               

IČ 00053236, za cenu v čase a místě obvyklou 2.179.000,- Kč. 

 

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

z majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří            

o výměře 391 m2 v k.ú. Přerov vlastníkům bytových jednotek: 

 

Č.jed.      Způsob využití              LV č.        Vlast. Podíl                         Cena v čase a místě 

obvyklá Kč 

 

481/2                  byt                       13795         606/22903                       17 597 

 

481/7                  byt                       15420         606/22903                        17 597 

 

481/8                  byt                       16470         360/22903                        10 454  

 

481/10                byt                       16213         697/22903                        20 239 

 

481/11                byt                       16471         697/22903                        20 239 

 

481/14                byt                       16214         524/22903                        15 216 

 

481/15                byt                       16469         697/22903                        20 239 

 

481/16                byt                       15275         697/22903                        20 239 

 

481/18                byt                       16486          360/22903                       10 454 

 

481/19                byt                       16486          524/22903                       15 216 

 

481/22                byt                        16485        606/22903                        17 597 

 

481/25                byt                       14655         697/22903                        20 239 

 

481/26                byt                       14731         697/22903                        20 239 
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481/27                byt                       16483          606/22903                       17 597 

 

481/28                byt                       16458           360/22903                      10 454 

 

481/29                byt                       15584         524/22903                        15 216 

 

481/30                byt                       16212         697/22903                        20 239  

 

481/31                byt                       14654         697/22903                        20 239  

 

481/32                byt                       14253         606/22903                        17 597 

 

481/33                byt                       18568         360/22903                        10 454 

 

481/36                byt                       14169         697/22903                        20 239 

 

481/37                byt                       16215         606/22903                        17 597 

 

481/38                byt                       16457          360/22903                       10 454   

 

481/39                byt                       16459           524/22903                      15 216 

 

481/40                byt                       14143           697/22903                      20 239 

 

příslušné k části obce Přerov I-Město za cenu v čase a místě obvyklou, která činí 1700,90 Kč/m2. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města pozemků  p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 

m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, p.č. 4394/42 zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 498 m2  a p.č. 3114/3 zastavěná plocha  a nádvoří  o výměře 14 m2 vše  

k.ú. Přerov   a spoluvlastnického podílu 8401/22903 na pozemku p.č. č. 4672/11 zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Přerov do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem 

Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236, za  cenu v čase a místě obvyklou 2 428 716 

Kč . Kupní cena za pozemek p.č. 3114/3 v k.ú. Přerov činí 27.000,- Kč, kupní cena za 

pozemek p.č. 4394/26 v k.ú. Přerov činí 654.850,- Kč, kupní cena za pozemek p.č. 4394/27 v 

k.ú. Přerov činí 655.870,- Kč, kupní cena za pozemek p.č. 4394/42 v k.ú. Přerov činí 

847.050,- Kč a kupní cena za podíl id. 8401/22903 na pozemku p.č. 4672/11 v k.ú. Přerov činí 

243.946,- Kč (tj. 665.050,- Kč x 8401/22903). 

 

387/13/8/2019 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov 

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

převod části pozemku p.č. 40/1 zast.  plocha a nádvoří, zbořeniště, označený dle geometrického plánu 

č. 6823-110/2018 jako díl „a“ o výměře 41 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do 

spoluvlastnictví  R.N. a T.K. za celkovou kupní cenu ve výši 45.100,- Kč , tj. 1.100,- Kč/m2 (cena v 

místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku), a to: 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro R.N. ve výši 22.550,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro T.K.  ve výši 22.550,- Kč. 
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388/13/8/2019 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - částí pozemků p.č. 5307/17, p.č. 5307/250 a p.č. 5307/256 v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod částí  pozemků p.č. 

5307/17 ostatní plocha o výměře cca 38 m2, p.č. 5307/250 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 a 

p.č. 5307/256 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 vše  k.ú. Přerov z vlastnictví  statutárního 

města Přerova do spoluvlastnictví  vlastníků bytových jednotek vlastníků bytových jednotek: 

 

Číslo jednotky  Způsob využití   LV č.  Vlastnický podíl 
 

2708/1   byt    15928  551/42407 

2708/2   byt    7467  214/42407 

2708/3   byt    11469  859/42407 

2708/4   byt    7467  725/42407 

2708/5   byt    17884  374/42407 

2708/6   byt    11470  652/42407 

2708/7   byt    7467  725/42407 

2708/8   byt    7467  375/42407 

2708/9   byt    11471  654/42407 

2708/10  byt    7467  724/42407 

2708/11  byt    11472  376/42407 

2708/12  byt    7467  653/42407 

2708/13  byt    14077  722/42407 

2708/14  byt    7467  376/42407 

2708/15  byt    18313  653/42407 

2708/16  byt    18175  722/42407 

2708/17  byt    7467  374/42407 

2708/18  byt    18441  652/42407 

2709/1   byt    7467  636/42407 

2709/2   byt    7467  217/42407 

2709/3   byt    16871  855/42407 

2709/4   byt    7467  641/42407 

2709/5   byt    18142  544/42407 

2709/6   byt    7467  651/42407 

2709/7   byt    7467  640/42407 

2709/8   byt    7467  545/42407 

2709/9   byt    11473  651/42407 

2709/10  byt    18703  642/42407 

2709/11  byt    18522  544/42407 

2709/12  byt    17890  650/42407 

2709/13  byt    18598  637/42407 

2709/14  byt    13839  544/42407 

2709/15  byt    15810  648/42407 

2709/16  byt    17892  639/42407 

2709/17  byt    18741  542/42407 

2709/18  byt    16114  647/42407 

2710/1   byt    18007  635/42407 

2710/2   byt    17896  210/42407 

2710/3   byt    18509  842/42407 

2710/4   byt    7467  639/42407 
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2710/5   byt    11474  542/42407 

2710/6   byt    7467  650/42407 

2710/7   byt    18829  635/42407 

2710/8   byt    7467  541/42407 

2710/9   byt    7467  644/42407 

2710/10  byt    16171  640/42407 

2710/11  byt    7467  543/42407 

2710/12  byt    7467  646/42407 

2710/13  byt    11475  635/42407 

2710/14  byt    7467  543/42407 

2710/15  byt    11476  645/42407 

2710/16  byt    16109  640/42407 

2710/17  byt    18727  543/42407 

2710/18  byt    18713  646/42407 

2711/1   byt    18707  646/42407 

2711/2   byt    7467  210/42407 

2711/3   byt    7467  767/42407 

2711/4   byt    15608  640/42407 

2711/5   byt    7467  545/42407 

2711/6   byt    18044  555/42407 

2711/7   byt    17683  647/42407 

2711/8   byt    17100  546/42407 

2711/9   byt    17770  554/42407 

2711/10  byt    18445  640/42407 

2711/11  byt    14281  544/42407 

2711/12  byt    7467  557/42407 

2711/13  byt    7467  640/42407 

2711/14  byt    7467  547/42407 

2711/15  byt    15222  553/42407 

2711/16  byt    17363  641/42407 

2711/17  byt    7467  547/42407 

2711/18  byt    17074  555/42407 

 

v bytovém domě č.p.  2708/24,  č.p. 2709/26, 2710/28, č.p. 2711/30 postaveném na pozemku p.č. 

5307/130 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Přerov, za cenu stanovenou ve znaleckém posudku č. 

11/19 znalce Jiřího Pazdery, která činí1600,- Kč/m2. 

 

2. schvaluje právo provést  stavbu -  "Stavební úpravy bytového domu  - Želátovská 2708, 2709, 

27010, 2711 na pozemku p.č. 5307/130 v k.ú. Přerov",  v rozsahu dle předloženého situačního 

nákresu. 

 

389/13/8/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, 

p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 3401/20 

ostatní plocha o výměře 165 m2, p.č. 3401/21 ostatní plocha o výměře 50 m2, p.č. 3401/22 

ostatní plocha o výměře 21 m2, p.č. 3412/18 ostatní plocha o výměře 687 m2 a p.č. 3412/22 

ostatní plocha o výměře 30 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti MJM agro a.s, 

Cholinská 1048/19, Litovel, IČ: 06642331 do vlastnictví statutárního města Přerova za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 1.906.706,- Kč včetně DPH, t.j. 2000 Kč/m2. 
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Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena nejpozději 

do 90 dnů ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

"I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská" a po provedení výmazu zástavních práv k pozemkům, 

které jsou předmětem převodu. 

 

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

 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank.účtech 

590 152,9 * + 1 906,8 592 059,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300550  

- Převod pozemků u okružní 

křižovatky Dluhonská) 

0,0 + 1 906,8 1 906,8 

 

390/13/8/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova a smlouva o právu provést stavbu „Komunikace pro lokalitu 

výstavby RD - Přerov - Kozlovice - II.etapa" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Komunikace pro lokalitu výstavby RD - 

Přerov - Kozlovice - II. etapa - SO 01 -Komunikace" v rozsahu dle předložené dokumentace 

na částech pozemků p.č. 213 a p.č. 348 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a panem R.Š., jako stavebníkem. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – komunikace vybudované na pozemcích p.č. 213 a p.č. 

348 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R.Š. do majetku statutárního města 

Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R.Š. (jako 

budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací 

smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému doklad o povolení užívání stavby komunikace, nejpozději však do 5 let od 

uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

391/13/8/2019 Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 

a p.č. 433/1 vše v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města 

Přerova za část pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu částí 

pozemků p.č. 33/1 ostatní plocha o výměře 59 m2, části p.č. 47/11 ostatní plocha o výměře 8 m2, části 

p.č. 433/2 ostatní plocha o výměře 8 m2 a části  p.č. 433/1 ostatní plocha o výměře 27 m2, dle 

geometrického plánu č. 524-104/2017 sloučené do nově vzniklého pozemku označeného novým p.č. 

33/3 ostatní plocha o výměře 102 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku p.č. 433/1 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 524-104/2017 označené novým p.č. 433/12 ostatní plocha o 
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výměře 4 m2  v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 

449 zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 520-80/2017 označené jako p.č. 463 

ostatní plocha o  výměře 2 m2 v k.ú. Vinary u Přerova ve společném jmění manželů I. a K.K. s 

doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 76.600,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova 

 

392/13/8/2019 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za 

pozemky p.č. 796, p.č. 1312, p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 800 vše v 

k.ú. Henčlov                                                                                                                                                                                      

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

nemovitých věcí - směnu pozemku p.č. 301/1 orná půda o výměře 1327 m2  v k.ú. Henčlov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 796 trvalý travní porost o výměře 1307 m2, p.č. 

1312 ostatní plocha o výměře 655 m2, p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře 88 m2, p.č. 1316/1 ostatní 

plocha o výměře 401 m2 a část p.č. 800 dle geometrického plánu č. 397-52/2018 označené novým p.č. 

800/4 orná půda o výměře 67 m2  všechny v k.ú. Henčlov ve vlastnictví pana V.K., bez doplatku 

rozdílu cen pozemků. 

 

393/13/8/2019 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, 

p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část 

pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 3 budoucí 

směnné smlouvy 

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

dodatku č. 3 smlouvy o budoucí směnné smlouvy ze dne 5.1.2009, ve znění ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 24.8.2010 a dodatku č. 2 ze dne 21.12.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov a 

společností ADVISER  s.r.o. , se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895. Dodatkem č. 3 se 

smlouva mění a doplňuje tak, že předmětem je směna pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 

m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 

ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova z majetku společností ADVISER  s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895 

za část pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře 517 m2 bez doplatku rozdílu cen pozemků 

stanovených znaleckým posudkem č. 2269/12/18. 

 

394/13/8/2019 Pacht/výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov  

pozemku p.č. 1477, p.č. 1478, p.č. 1479, p.č. 1480, p.č. 1481,  p.č. 1484,  

p.č. 1622, p.č. 1623, p.č. 1624, p.č. 1625 vše v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi statuárním městem Přerov jako propachtovatelem 

a Základní organizací  Českého zahrádkářského svazu  č. 14 Dluhonice jako pachtýřem,  na 

pacht   nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1477 o výměře 

996 m2, p.č. 1478 orná půda o výměře 965 m2, p.č. 1479 zahrada o výměře 983 m2, p.č. 1480 

zahrada o výměře 1946 m2, p.č. 1484 zahrada o výměře 991 m2  vše v k.ú. Dluhonice, na dobu 

neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za částku 1,- Kč/m2/rok.Účelem pachtu je užívání 

pozemků k zahrádkářským účelům, příloha I. 

 

2. schvaluje uzavření  smlouvy o výpůjčce mezi statuárním městem Přerov jako půjčitelem a 

Základní organizací  Českého zahrádkářského svazu  č. 14 Dluhonice jako výpůjčitelem  na  

výpujčku nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov  pozemků  p.č. 1622 zahrada, o 

výměře  2373 m2, p.č. 1623 zahrada, o výměře 1391 m2, p.č. 1624 zahrada, o výměře 2341 m2, 
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p.č. 1625 zahrada, o  výměře 1555 m2 vše v k.ú. Dluhonice na dobu neurčitou. Účelem 

výpůjčky je užívání pozemků k zahrádkářským účelům a sečení trávy, příloha II. 

 

395/13/8/2019 Uzavření dodatku č. 1 dohody a pachtovní smlouvy  - vyjmutí částí 

pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11 vše v k.ú. Čekyně z 

předmětu pachtovní smlouvy  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 dohody a pachtovní smlouvy 

uzavřené dne 20.8.2014 mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatel) a ZD Kokory, se 

sídlem Kokory č.p. 381, IČ: 00149225 (jako pachtýřem),  kterým se zužuje předmět pachtu o části 

pozemků p.č. 1222/9 o výměře 850 m2, p.č. 1222/10 o výměře 1900 m2 a p.č. 1222/11 o výměře 700 

m2 vše v k.ú. Čekyně a změna výše pachtovného z původní částky 87.753,- Kč ročně, t.j. 0,23 

Kč/m2/rok na částku 86.959,- Kč ročně, t.j. 0,23 Kč/m2/rok, to vše s účinností od 15.4.2019. 

 

396/13/8/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 

nebytové jednotky jiný nebytový prostor č. 124/102 v budově bytový 

dům č.p. 124, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  

36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí nájemného za nájem nebytové jednotky - jiný 

nebytový prostor č. 124/102 v budově  bytový dům č.p. 124, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) o celkové výměře 84,7 m2 dle nájemní smlouvy ze 

dne 21.1.2015, která byla uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Mgr. 

Ivanou Cvikovou, DiS., místem podnikání Sviadnov, Svážná 431, IČ 75868881, jako nájemcem a to 

za období od 1.1.2019 do 31.3.2019, ve výši 15.333,-Kč z důvodu vady pronajímané věci dle § 2208 

odst. 1 zákona č. 89/2012 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

397/13/8/2019 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - pozemků  

v k.ú. Henčlov, Dluhonice a Troubky u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření pachtovní smlouvy mezi statuárním městem 

Přerov jako propachtovatelem a Troubeckou hospodářskou a.s., se sídlem Troubky, Roketská 786/11, 

jako pachtýřem,  na pacht  pozemků p.č. 655/3, orná půda, o výměře 4041 m2, p.č. 659, orná půda, o 

výměře 1056 m2, p.č. 670, orná půda, o výměře 10021 m2, 679, orná půda o výměře 81 m2 , p.č. 681, 

orná půda, o výměře 219 m2, p.č. 682, orná půda, o výměře 1800 m2, p.č. 683, orná půda, o výměře 

7118 m2, p.č. 693, orná půda, o výměře 675 m2, p.č. 697, orná půda, o výměře 3295 m2, p.č. 718, orná 

půda, o výměře 1295 m2, p.č. 720, orná půda, o výměře 10229 m2, p.č. 723, orná půda, o výměře 2060 

m2, p.č. 764, orná půda, o výměře 139 m2, p.č. 795, orná půda, o výměře 2537 m2, p.č. 808, orná půda, 

o výměře 2118 m2, p.č. 813, orná půda, o výměře1317 m2, p.č. 818, orná půda, o výměře 885 m2, p.č. 

825, orná půda, o výměře 327 m2, p.č. 826, orná půda, o výměře 819 m2, p.č.845, orná půda, o výměře 

1608 m2, p.č. 846, orná půda, o výměře 1568 m2, p.č. 891 orná půda, o výměře  2763 m2,p.č. 899, 

orná půda, o výměře 4041 m2, p.č. 919, orná půda, o výměře 1034 m2, p.č. 920, orná půda, o výměře 

1461 m2, p.č. 932, orná půda, o výměře 2599 m2, p.č. 935, orná půda, o výměře 6351 m2, p.č. 956, 

orná půda, o výměře  1397 m2, p.č. 978 orná půda, o výměře 1186 m2, p.č.1028, orná půda, o výměře 

997 m2, p.č. 1045, orná půda, o výměře 514 m2, p.č. 1062, orná půda, o výměře 1503 m2, p.č.1075, 

orná půda, o výměře 3406 m2, p.č. 1078, orná půda, o výměře 23572 m2, p.č.1107, orná půda, o 

výměře 4253 m2, p.č. 1157, orná půda, o výměře 7045 m2, p.č. 1187, orná půda, o výměře 448 m2, p.č. 

1188, orná půda, o výměře 1445 m2, a dále  pozemku p.č. 898, zastavěná plocha o výměře 816 m2  a 

části pozemku p.č. 890/1 ostatní plocha, o výměře  358 m2, p.č. 896/1 ostatní plocha, o výměře  4480 

m2  vše v  k.ú. Henčlov,  pozemku p.č. 908/2 orná půda, o výměře 61431 m2, p.č. 1099, orná půda, o 

výměře  1659 m2, p.č. 1100, orná půda, o výměře  1841 m2 vše v k.ú.  Dluhonice,  pozemku p.č. 5103 

orná  půda, o výměře 2470 m2, p.č. 5104, orná půda, o výměře 6289 m2, p.č. 5106, orná půda, o 
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výměře 5332 m2 vše v k.ú. Troubky nad Bečvou , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za 

částku 4500,- Kč/ha/rok. + náklady na daň z nemovitosti v k.ú. Troubky nad Bečvou. 

 

398/13/8/2019 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  

bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k části obce Přerov 

I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově) - souhlas s 

podnájmem 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, o 

výměře 30 m2, v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, 

příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově)  do podnájmu panu 

A.A., kdy nájemcem je Pavel Hrnčíř, IČ: 68319592, se sídlem Přerov, Za Mlýnem 9, dle nájemní 

smlouvy ze dne 24.7.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.6.2016 a dodatku č. 2 ze dne 20.7.2018. 

Podnájem bude uzavřen na dobu určitou do 24.7.2021. 

 

399/13/8/2019 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

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

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

dopravního značení č. IZ 8a) 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v centru města ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technická přípustná 

/F2povolená  hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní 

náměstí 7/7, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969 z důvodu možnosti provedení 

přestěhování sbírkových předmětů. 

 

Trasa výjimky: Jateční, Mostní, Na Marku, Pivovarská, Horní náměstí,  

  Žerotínovo náměstí (dojezd k budově Horní náměstí č.7) 

 

                                                   

Termín: 24.4.2019-15.5.2019 

RZ: 1AC 0536 

Tovární značka: IVECO, Typ: ML 100E22, varianta: P, Nosnost: 10 000 kg 

Provozovatel: HrubyMOVING s.r.o. 

 

400/13/8/2019 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města a to z vymezených časů k vjezdu do pěší zóny na ul. 

Wilsonova, Přerov. 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích na dobu 3 let a to z časů, který je určený pro dopravní obsluhu 5 - 11 hod. a 18 - 19 

hod., pro žadatele HAPPYEND stavby s.r.o., Babice 600, 687 03, IČ: 28332750, za účelem rozvozu 

jídla z provozovny na adrese Wilsonova 217/7. 

 

Trasa výjimky: ul. Wilsonova, Přerov 

Termín: 3 roky 

RZ: 5Z47098 

Tovární značka: Renault Clio, Nosnost: 1 588 kg 
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Provozovatel: HAPPYEND stavby s.r.o. 

 

401/13/8/2019 Prodej kalamitního dříví z polesí LHC Přerov 2 pro rok 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o problematickém prodeji kalamitního dříví na polesí LHC Přerov 

2 (Svrčov), 

 

2. schvaluje způsob prodeje kalamitního dříví pro rok 2019 dle důvodové zprávy, 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit prodej kalamitního dříví 

prostřednictvím TSMPr s.r.o. (Technických služeb města Přerova s.r.o.). 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín:30.04.2019 

 

402/13/8/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Rada města Přerova po projednání 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 30.4.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 1.228.117,00  Kč 

za panem P.L., a to za byt č. 2 v objektu k bydlení č.p.124, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

na pozemku p.č. 36  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22). 

 

403/13/8/2019 Souhlas s pronájmem bytu v domě č.p. 3119 Nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova -  bytové jednotky       č. 3/9 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) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3/9, 

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 Ing. L.M. a paní MUDr. L.Ch., jako nájemci, dle přílohy. Nájem bude 

uzavřen na dobu určitou,  s účinností od 1.5.2019 do 30.4.2020 s možností prodloužení. 

 

404/13/9/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených ke 

dni 31. 12. 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerov sestavené ke dni 31. 12. 2018, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 

 

2. schvaluje výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací řízených 

statutárním městem Přerov dle návrhů uvedených v příloze č. 1důvodové zprávy, a to v 
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souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

405/13/9/2019 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 

Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2019  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2019 stanovení výše úhrad za užívání školních 

hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Svisle 13, Základní škole Přerov, 

Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní škole Přerov, Želatovská 8, dle 

důvodové zprávy. 

 

406/13/9/2019 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s  přijetím peněžitého daru účelově určeného do 

vlastnictví Základní školy Přerov, Svisle 13, příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

407/13/9/2019 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 

Přerov, Želatovská 8  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 6 k protokolu o 

předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním 

městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8. Předmětem tohoto 

dodatku je: 

 

a. předání investiční akce s názvem „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8“ 

k hospodaření v pořizovací ceně 4.958.734,23 Kč, s účinností od 1. 5. 2019, 

   

b. vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření jmenované organizace (4 garáže a zastavěné 

plochy) s účinností od 1. 5. 2019, včetně vynulování účetní hodnoty tohoto majetku.  

 

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

2. povoluje Základní škole Přerov, Želatovská 8 samostatně uzavírat nájemní smlouvy v délce 

trvání do 12 měsíců včetně, ke svěřenému nemovitému majetku - hokejbalovému hřišti, 

předanému k hospodaření dne 1. 5. 2019. Kalkulaci úhrady za užívání hokejbalového hřiště 

stanoví ředitel základní školy po projednání se zřizovatelem. 

 

408/13/10/2019 Seniorská obálka 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přistoupení ke spolupráci s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou 

úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení k distribuci Seniorské obálky pro 

občany statutárního města Přerova, 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem Oznámení o spolupráci a distribuci 

Seniorské obálky a převzetím záštity nad osvětovou kampaní této věci. 
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409/13/10/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - DPS 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení č. 19 (1+0), o ploše 29,33 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 

404, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481,482, v k. ú. Přerov, Tyršova č. 

o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy), s paní A.S., za nájemné ve výši 1 074,- Kč/měsíc (nájem 

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

dobu určitou do 31. 10. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

410/13/11/2019 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Zprávu o výsledcích interního auditu za rok 2018 

 

2. ukládá realizovat doporučení, které nebylo ke dni 04.04.2019 realizováno, a to dle přílohy č. 1 

ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2018 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2019 

3. ukládá realizovat doporučení, které nebylo ke dni 04.04.2019 realizováno, a to dle přílohy č. 2 

ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2018 

Odpovídá: Bc. R. Kuchta 

Termín: 31.12.2019 

4. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 04.04.2019 realizována, a to dle přílohy č. 3 

ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2018 s výjimkou doporučení č. 5B v rámci 

interního auditu "Autoprovoz", které vedoucí odboru označil jako neefektivní a navrhl 

doporučení nerealizovat, čímž na sebe převzal odpovědnost za riziko nepřijetí opatření, a 

doporučení č. 4B v rámci interního auditu "Autoprovoz", které má samostatný termín plnění 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 31.12.2019 

5. ukládá realizovat doporučení č. 4B v rámci interního auditu "Autoprovoz", které nebylo ke 

dni 04.04.2019 realizováno, a to dle přílohy č. 3 ke Zprávě o výsledcích interního auditu za 

rok 2018 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 31.12.2020 

6. ukládá realizovat doporučení, která nebyla ke dni 04.04.2019, a to dle přílohy č. 4 ke Zprávě 

o výsledcích interního auditu za rok 2018 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.12.2020 
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411/13/11/2019 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2019 

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

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

pro účel A Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 

11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Sovy, dravci, sokoli, ve výši 50 000 Kč, 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 10 – Voda v krajině, ve výši 6 000 Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, pobočný spolek, se sídlem 

Havlíčkova 1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Zahrádkáři sobě i 

městu, ve výši 11 350 Kč, 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358, 

na projekt Ovocný keřový sad ZŠ U tenisu, ve výši 6 000 Kč, 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12, IČ: 

47184469, na projekt Environmentální vzdělávání a aktivity v BIOS ve školním roce 2019/2020, 

ve výši 26 400 Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ  1985996, na projekt Školní soutěž a 

výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 30 200 Kč, 

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Máchova 14, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, 

IČ: 62350161, na projekt Zahrada hrou, ve výši 19 858 Kč; 

 

pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 

Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000 Kč; 

 

pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 

Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov, ve 

výši 300 000 Kč; 

 

pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec, ve výši 288 596 Kč. 

 Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 61 404 Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

412/13/11/2019 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2019 

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

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2019 (Program) poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 
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 P.Ch., na opravu a nátěr fasády uličního průčelí domu čp. 30, Horní náměstí, Přerov, pozemek 

parc.č. 248, k.ú. Přerov, ve výši 44 000 Kč, 

 A. a Z.K., na opravu omítek soklu oplocení a nátěr atiky, brány, sklepních oken a vstupních dveří 

domu čp. 2384/39, Macharova ulice, Přerov, pozemek parc.č. 1792 a 1793/6, k.ú. Přerov, ve výši 

14 000 Kč, 

 Mgr. A. a Ing. J.K., na výměnu 2 ks výkladců na domě čp. 65, ulice Mostní, Přerov, pozemek 

parc.č. 198, k.ú. Přerov, ve výši 29 000 Kč, 

 P.P., na výměnu výkladců a vitrín domu čp. 226, Mostní ulice, Přerov, pozemek parc.č. 312, k.ú. 

Přerov, ve výši 35 000 Kč, 

 Obecně prospěšné družstvo DOMOV v Přerově, se sídlem nám. Svobody 1943/12, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, na opravu čelní fasády domu čp. 1943, pozemek parc.č. 1164, k.ú. Přerov, 

ve výši 28 000 Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

413/13/11/2019 Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z. s., 

místní organizaci Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na revitalizaci přerovského rybníku s Českým 

rybářským svazem, z. s., místní organizací Přerov, se sídlem U rybníka 1034/13, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ 18050387, ve výši 27 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019; 

 

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

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  (individuální dotace) 176,8  - 27,0 149,8 

3792 830  Ekologická výchova a osvěta  (individuální dotace) 0,0 + 27,0 27,0 

 

414/13/11/2019 Výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

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

výpovědi veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SML/0852/2016 uzavřené dne 15.2.2016 mezi 

statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a paní Věrou Švejnochovou, se sídlem nám. 

Svobody 1875/14, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 10638539. 

 

415/13/11/2019 Vnitřní předpis č. _2019 o ochraně osobních údajů 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní 

předpis č. .../2019 o ochraně osobních údajů, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

416/13/11/2019 Obecně závazná vyhláška 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. 

1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a Obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2019 
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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. 

1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, a to ve znění dle 

přílohy důvodové zprávy. 

 

417/13/11/2019 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 a Obecně závazné vyhlášky č. 

4/2015 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2013 a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, a to ve znění dle přílohy důvodové 

zprávy. 

 

418/13/11/2019 Zahraniční pracovní cesta na konferenci CIVINET 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu uvolněnému radnímu pro 

dopravu Tomáši Navrátilovi, který se ve dnech 24. - 25. 4. 2019 zúčastní páté česko-slovenské 

konference "Ohlédnutí se za první generací plánů udržitelné městské mobility", konané v Bratislavě a 

ve Vídni. 

 

419/13/11/2019 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku města Přerova na celostátní konferenci 

Města budoucnosti 2019. 

 

420/13/12/2019 Podnět náměstka primátora Mgr. Petra Kouby 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu řidiče Petra Koutného, která se 

uskuteční dne 29. 4. 2019 do Vídně. Jako spolucestující budou žáci a pracovníci ZŠ Přerov, Trávník 

27 – B.B., K.J., Z.P., N.T., Mgr. M.P., Mgr. P.S., Mgr. D.V., Mgr. Ing. E.V.. Náklady na zahraniční 

pracovní cestu budou hrazeny z rozpočtu statutárního města Přerova. 

 
V Přerově dne 4. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

   

           Ing. Petr Měřínský                          Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

primátor statutárního města Přerova                          člen Rady města Přerova 

 


