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ZÁPIS 

 

 

z 14. schůze Rady města Přerova konané dne 18. dubna 2019 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh na změnu v personálním obsazení komise primátor 

3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Nábřeží R. Lukaštíka primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Výměna dřevěných dveří a oken za plastová na 
objektu Sokolská 26, Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ Ing. Mazochová 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“  

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Autobusová zastávka ul. Palackého“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Modernizace scénického osvětlení v Městském 
domě“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího k 
podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 34 v  k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 
3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 a p.č. 5084/32 
všechny  v k.ú. Přerov  

p. Zácha 
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7.1.4 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 
808/3, p.č. 813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba 
bez čp/če, p.č. 814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez 
čp/če, p.č. 879/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 
880/3 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je 
stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 
880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 882/1 - 
součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez 
čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - 
na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je stavba 
bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - 
součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 
897/4 - součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.2.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova –   pozemku  p.č.  5307/219 a p.č. 5307/550 oba v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 
1159 vše v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova –   pozemku  p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 5466/310, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                                                 
Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov -  komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení 
vybudovaného v rámci stavby "Infrastruktura pro RD U Hvězdárny 
Přerov I - Město"                                                                              
Zřízení věcných břemen ve prospěch statutárního města Přerova - 
vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostor v budově administrativy č.p. 1117,  příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov (Chemoprojekt) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 75/1, p.č. 1018/1, p.č. 
4928, p.č. 4957/2, p.č. 4961/4, p.č. 4975, p.č. 4976, p.č. 4977, p.č. 
4978/4, p.č. 4979 a p.č. 7289/61 vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví společnosti Teplo 
Přerov a.s. do vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva 

p. Zácha 

7.12.2 Finanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2511/7 v objektu 
bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) 

p. Zácha 

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

p. Zácha 
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7.12.4 Uzavření smlouvy o realizaci přeložky kanalizačního zařízení 
vyvolané stavbou: „Přerov – ul. Skopalova, Na Hrázi – přeložka 
kanalizace“ 

p. Zácha 

7.12.5 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k části  pozemků  p.č. 6415, 
p.č. 6416, p.č. 7114/7, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností 
(dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv - výběrové řízení p. Zácha 

7.13.2 Žádost o výměnu bytů – M.N. a  M.a P.T. p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2019/2020  

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Projekt Tísňové hodinky pro seniory Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Pověření na prodej 9 ks služebních zbraní primátor 

10.2 Informace k usnesení č. 120/4/9/2019 – zřízení oficiálních 
sociálních sítí města – Facebook a Instagram 

primátor 

10.3 Použití znaku v brožuře mapující 40 let okrsku dobrovolných 
hasičů Přerov. 

primátor 

10.4 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek  primátor 

10.5 Vnitřní předpis č. .../2019, kterým se mění Vnitřní předpis č. 
19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 
příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, 
kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu 
statutárního města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 
28/2017 a č. 10/2018 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

p. Michal Zácha, Ing. Hana Mazochová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Petr Vrána, Ing. 

Tomáš Dostal, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Milan Passinger, Mgr. Jaroslav Hýzl 

 

 

 

Omluveni:  Ing. Bohumír Střelec   

      

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr  

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 
 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 14. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne18. dubna 2019  v 9:00 

hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 radních, omluven byl Ing. Bohumír Střelec. 

Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

421/14/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 14. schůze Rady města 

Přerova konané dne 18. dubna 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 14. schůze Rady města Přerova konané dne 18. dubna 2019, 

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze Rady města 

Přerova. 

 

Hlasování o programu: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 
 

 

Na jednání Rady města byl přizván předseda klubu zastupitelů za KSČM RSDr. Josef Nekl. 

 

 

422/14/3/2019 Návrh na změnu v personálním obsazení komise 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 30. 4. 2019 z funkce členky Komise pro občanské záležitosti paní 

Ludmilu Tomaníkovou, 

 

2. jmenuje s účinností od 1. 5. 2019 do funkce členky Komise pro občanské záležitosti Bc. 

Bronislavu Budínovou. 

 

RSDr. Nekl v úvodu sdělil, že si členové klubu KSČM velice váží práce p. Tomaníkové od jejího 

počátečního zvolení do Zastupitelstva města Přerova, jak v rámci zastupitelstva, tak v Komisi pro 

občanské záležitosti nebo v individuálních věcech pro občany, dále vysvětlil rozhodnutí klubu 

zastupitelů za KSČM na její odvolání z funkce členky Komise pro občanské záležitosti a stručně 

obeznámil radní s nově navrhovanou členkou paní Bc. Bronislavou Budínovou. 

 

Hlasování o: 9 pro, 1 nehlasoval (Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

423/14/3/2019 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.01.2019 do 31.03.2019. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

424/14/4/2019 Rozpočtové opatření č. 6 

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 dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

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

 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 

 

425/14/5/2019 Nábřeží R. Lukaštíka 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje odbor řízení projektů a investic a odbor koncepce a strategického rozvoje/městskou 

architektku k přípravě projektu, který by řešil záměr revitalizace nábřeží R. Lukaštíka jako 

ucelenou část městského prostoru. Finanční rámec realizace projektu je dán max. 3,2 mil. 

Realizace záměru je předpokládána nejdříve konec roku 2019–s ohledem na klimatické 

podmínky doporučená jaro 2020. 

 

2. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje/městskou architektku k přípravě rámcové 

koncepce přerovských nábřeží tak, aby budoucí dílčí technické opravy v prostoru nábřeží 

nebyly v rozporu s celkovými záměry v území. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Passinger), 1 omluven (Ing. Střelec) 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

426/14/6/2019 Veřejná zakázka „Výměna dřevěných dveří a oken za plastová na 

objektu Sokolská 26, Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna dřevěných dveří a oken za plastová na 

objektu Sokolská 26, Přerov“, 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 „Výměna 

dřevěných dveří a oken za plastová na objektu Sokolská 26, Přerov“, je účastník výběrového 

řízení společnost PKS okna a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Ždár nad Sázavou, IČ: 

65276507, jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností PKS okna a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Ždár nad Sázavou, IČ: 

65276507, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna dřevěných dveří a 

oken za plastová na objektu Sokolská 26, Přerov.“  

 

Cena za plnění bude činit: 991 901,- Kč bez DPH, tj. 1 200 200,- Kč včetně 21% DPH. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy 

řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který se na základě 

hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. 

 

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 273/10/6/2019 ze dne 28. 2. 2019. 

 

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

 

 

427/14/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku na služby s názvem „Přerovské listy“ dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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428/14/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce smuteční 

síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. 

etapa)“ dle důvodové zprávy. 

 

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

 

 

429/14/6/2019 Veřejná zakázka „Autobusová zastávka ul. Palackého“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Autobusová zastávka ul. Palackého“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Autobusová zastávka ul. Palackého“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 26271303 

2. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 45274924 

3. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360132 

4. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o., Šlechtitelů 9, 779 00 Olomouc 48035599 

6. SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov 47155558 

 

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

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Ing. Svatava Vrťová odborník Alexandr Salaba odborník 

Miroslav Piekutowski odborník Ing. Zdeněk Dostál odborník 

 

Administrátor Organizace 

Tomáš Pour T&M zadavatelská společnost s.r.o. 
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5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

430/14/6/2019 Veřejná zakázka „Modernizace scénického osvětlení v Městském 

domě“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Modernizace scénického osvětlení v Městském domě“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Modernizace scénického osvětlení v Městském domě“, v souladu s ust. § 31 zákona 

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

Vnitřního předpisu č. 5/2018, 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. TECHARTSTAV s.r.o., Rabasova 1157/8, 708 00, 

Ostrava - Poruba 

02162083 

2. Art Lighting Production, s.r.o., Komenského 427, 664 

53, Újezd u Brna 

25569627 

3. GRADIOR, spol. s r.o., Křižíkova 2989/68a, 612 00, 

Brno - Královo Pole 

43389406 

4. OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o., Pohraniční 504/27, 

703 00, Ostrava - Vítkovice 

47666935 

5. EST Stage Technology, a.s., Komenského 427, 664 53, 

Újezd u Brna 

29230128 

6. TS Technik s.r.o., 664 57 Měřín 328 26946971 

 

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

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Pavel Ondrůj KIS Přerov Mgr. Miroslav Macíček KIS Přerov 

Miroslav Piekutowski odborník Ing. Zdeněk Dostál odborník 
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Administrátor Organizace 

Tomáš Pour T&M zadavatelská společnost s.r.o. 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

431/14/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o 

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

5/2018, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 26271303 

2. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 45274924 

3. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360132 

4. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o., Šlechtitelů 9, 779 00 Olomouc 48035599 

6. SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov 47155558 

 

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

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Ing. Tomáš Pumprla odborník Alexandr Salaba odborník 

Miroslav Piekutowski odborník Ing. Zdeněk Dostál odborník 

 

Administrátor Organizace 

Tomáš Pour T&M zadavatelská společnost s.r.o. 
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5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

 

 

 
 

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

432/14/7/2019 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího k 

podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 34 v  k.ú. Přerov 

(Kratochvílova 20) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

sloužícího podnikání v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí  pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m2. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

433/14/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 3473/54, p.č. 

3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 a p.č. 5084/32 všechny  v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemků  p.č. 3473/54 ostatní plocha o výměře 133 m2, p.č. 3477/2 ostatní plocha o výměře 104 m2, 

p.č. 5084/22 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 5084/30 ostatní plocha o výměře 89 m2 a p.č. 

5084/32 ostatní plocha o výměře 21 m2 všechny v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Střelec) 
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434/14/7/2019 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 

813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba 

bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí 

je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez 

čp/če, p.č. 882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - 

součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova trvat na svém usnesení č. 1173/41/3/2018 ze dne 

27.8.2018, kterým schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 807/1 ost. plocha o výměře 1250 m2, p.č. 808/3 

ost. plocha o výměře 2 m2, p.č. 813 zast. plocha a nádvoří o výměře 217 m2, p.č. 814/1 ost. plocha o 

výměře 2194 m2, p.č. 814/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 894 m2 a stavby bez čp/če na pozemku 

p.č. 814/2 zast. plocha a nádvoří, p.č. 814/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 189 m2, p.č. 814/5 ost. 

plocha o výměře 1401 m2, p.č. 879/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 291 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če, p.č. 879/2 zast. plocha a nádvoří  o výměře 52 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 

880/1 ost. plocha o výměře 3701 m2, p.č. 880/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 83 m2, jehož součástí 

je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 880/6 zast. plocha  a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9 

ost. plocha o výměře 2761 m2, p.č. 881/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2  a stavby bez čp/če na 

pozemku p.č.881/3 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 882/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 1147 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 1392 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 3460 m2 a stavby  bez čp/če na pozemku 

p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří, p.č. 883/2 zast plocha  a nádvoří o výměře 274 m2 a stavby bez 

čp/če na pozemku p.č. 883/2 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 884/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 139 

m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 zast. plocha a nádvoří o výměře 486 m2, jehož součástí 

je stavba bez čp/če, p.č. 886 zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 892/2 zast. plocha a nádvoří o výměre 399 m2, p.č. 897/1 ost. plocha o výměře 584 m2, p.č. 

897/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 59 m2, p.č. 897/4 zast. plocha a nádvoří  o výměře 466 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov, z majetku JUTA a.s., se sídlem Dukelská 417, 54 

401 Dvůr Králové , IČ 45534187. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení č. 1173/41/3/2018 ze dne 27.8.2018, 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 807/1 ost. plocha o výměře 1250 m2, p.č. 808/3 ost. plocha 

o výměře 2 m2, p.č. 813 zast. plocha a nádvoří o výměře 217 m2, p.č. 814/1 ost. plocha o výměře 

2194 m2, p.č. 814/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 894 m2 a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 814/2 
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zast. plocha a nádvoří, p.č. 814/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 189 m2, p.č. 814/5 ost. plocha o 

výměře 1401 m2, p.č. 879/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 291 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 879/2 zast. plocha a nádvoří  o výměře 52 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1 

ost. plocha o výměře 3701 m2, p.č. 880/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 83 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 880/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

p.č. 880/6 zast. plocha  a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9 ost. 

plocha o výměře 2761 m2, p.č. 881/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2  a stavby bez čp/če na 

pozemku p.č.881/3 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 882/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 1147 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 1392 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 3460 m2 a stavby  bez čp/če na pozemku 

p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří, p.č. 883/2 zast plocha  a nádvoří o výměře 274 m2 a stavby bez čp/če 

na pozemku p.č. 883/2 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 884/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 139 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 zast. plocha a nádvoří o výměře 486 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 886 zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

p.č. 892/2 zast. plocha a nádvoří o výměre 399 m2, p.č. 897/1 ost. plocha o výměře 584 m2, p.č. 897/3 

zast. plocha a nádvoří o výměře 59 m2, p.č. 897/4 zast. plocha a nádvoří  o výměře 466 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov, z majetku JUTA a.s., se sídlem Dukelská 417, 54 401 

Dvůr Králové , IČ 45534187. 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Dostal),   

1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

435/14/7/2019 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova –   pozemku  p.č.  5307/219 a p.č. 5307/550 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 5307/219 ost. plocha o 

výměře 3 m2 a pozemku p.č. 5307/550 o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov do majetku Olomouckého 

kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany 77900 Olomouc, s právem hospodaření se svěřeným 

majetkem kraje pro Střední školu technickou Přerov, Kouřilkova 1028/8, Přerov I-Město, 75002 

Přerov. 

 

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

 

 

436/14/7/2019 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 1159 vše 

v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 1144 orná půda o výměře 810 m2, části pozemku p.č. 1158 orná půda o výměře cca 240 

m2 a části pozemku p.č. 1159 ostatní plocha o výměře cca 90 m2 vše v k.ú. Čekyně z majetku 

statutárního města Přerova do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 

Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 za kupní cenu ve výši 375,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako 

budoucím prodávajícím) a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 

IČ: 47674521 (jako budoucím kupujícím a budoucí povinný z věcného břemene) a manželi J. a J.C., 
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vlastníky pozemku p.č. 1157 (jako vlastníky budoucími oprávněnými). Kupní smlouva a smlouva o 

zřízení služebnosti bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu 

prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemků p.č. 1158 a p.č. 1159 oba v k.ú. Čekyně a na 

vyznačení rozsahu věcného břemene služebnosti , nejpozději však do 2 let od uzavření budoucí 

smlouvy. 

 

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

 

 

437/14/7/2019 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 

Přerova –   pozemku  p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 6850/5 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené  o výměře 

3.949 m2, v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví  I.D. a D.K.  za kupní cenu ve výši  980.000,- Kč, tj.  

 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro D.K. ve výši 490.000,- Kč,  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro I.D. ve výši  490.000,- Kč,  

 

do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

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

 

 

438/14/7/2019 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 5466/310, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12 v k.ú. 

Přerov                                                                                                                                                                                                 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov -  komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení 

vybudovaného v rámci stavby "Infrastruktura pro RD U Hvězdárny 

Přerov I- Město"                                                                                  

Zřízení věcných břemen ve prospěch statutárního města Přerova - 

vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovitých věcí  

pozemku p.č. 5290/150 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 508 m2 , pozemku p.č. 

5466/310  ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 4592  m2 a pozemku p.č. 5466/12 

orná půda o výměře 113 m2 vše  v k.ú. Přerov z vlastnictví AVČ s.r.o., Wilsonova 102/12, 

Přerov I-Město, IČ: 25848984 do majetku statutárního města Přerova. 

 

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

vybudovaných v rámci stavby "Infrastruktura pro RD, u hvězdárny" 

 

 komunikace a zpevněných ploch vybudované na části pozemku p.č. 5025/3, na pozemku p.č. 

5290/150 a pozemku p.č. 5466/310 všechny v k.ú. Přerov 

 vodovodu vybudovaného na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310, 

p.č. 5609/3, p.č. 5466/57 a p.č. 5611/33 všechny k.ú. Přerov  



15 

 

 jednotné kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 

5466/57, p.č. 5466/310, p.č. 5609/3, p.č. 5611/30, p.č. 5611/33 všechny v k.ú. Přerov 

 veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310, p.č. 

5466/309, p.č. 5466/360 a p.č. 5025/3 všechny v k.ú. Přerov. 

z vlastnictví AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 do vlastnictví 

statutárního města Přerova, za kupní cenu  celkem ve výši 1210,- Kč, včetně DPH. 

 

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

břemene zřídit a provozovat vodovod a s tím spojené omezení spočívající  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost 

za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto 

vodovodu k tíži pozemku p.č. 5290/100 v k.ú. Přerov ve prospěch statutárního města Přerova. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Realsant s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 

38, IČ: 25343246, vlastníkem pozemku p.č. 5290/100 v k.ú. Přerov (jako budoucím povinným) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem vodovodu). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod vodovodu do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu 

usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

4. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat vodovod a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění tohoto vodovodu k tíži pozemku p.č. 5609/3 a p.č. 5466/57 oba v k.ú. Přerov ve 

prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně, na 

dobu neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR-Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Praha 3- Žižkov, vlastníkem pozemků p.č. 5609/3 a p.č. 5466/57 oba v k.ú. Přerov (jako 

budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím 

vlastníkem vodovodu). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod vodovodu do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu 

usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

5. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat vodovod a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění tohoto vodovodu k tíži pozemku p.č. 5611/33 v k.ú. Přerov ve prospěch 

statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně, na dobu 

neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Creative Caps s.r.o., se sídlem Přerov, Gen. Fajtla 14, 

IČ: 25908260, vlastníkem pozemku p.č. 5611/33 v k.ú. Přerov, (jako budoucím povinným) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem vodovodu). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod vodovodu do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu 

usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 
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6. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci, a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění této kanalizace k tíži pozemku p.č. 5290/100 v k.ú. Přerov, ve prospěch 

statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno bezúplatně, na dobu 

neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi Realsant s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 

38, IČ: 25343246 vlastníkem pozemku p.č 5290/100  v k.ú. Přerov (jako budoucím povinným) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem kanalizace). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod kanalizace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu 

usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

7. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci, a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění této kanalizace k tíži pozemků p.č. 5466/57 a p.č. 5609/3 oba v k.ú. Přerov ve 

prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno bezúplatně, na 

dobu neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR-Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Praha 3- Žižkov vlastníkem pozemků p.č. 5466/57 a p.č. 5609/3 oba v k.ú. Přerov (jako 

budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím 

vlastníkem kanalizace). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod kanalizace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu 

usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

8. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci, a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění této kanalizace k tíži pozemku p.č. 5611/30 v k.ú. Přerov ve prospěch statutárního 

města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi P.N. vlastníkem pozemku p.č 5611/30 v k.ú. Přerov 

(jako budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím 

vlastníkem kanalizace). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod kanalizace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu 

usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

9. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat kanalizaci, a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění této kanalizace k tíži pozemku p.č. 5611/33 v k.ú. Přerov ve prospěch statutárního 

města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. 
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Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti  mezi Creative Caps s.r.o., se sídlem Přerov, Gen. Fajtla 14, 

IČ: 25908260  vlastníkem pozemku p.č 5611/33  v k.ú. Přerov (jako budoucím povinným) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem kanalizace). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod kanalizace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu 

usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

10. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat veřejné osvětlení,  a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění tohoto veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 5466/309, p.č. 5466/321 a p.č. 

5466/360 všechny v k.ú. Přerov ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 

25848984  vlastníkem pozemků p.č 5466/309, p.č. 5466/321 a p.č. 5466/360 všechny  v k.ú. Přerov 

(jako budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím 

vlastníkem veřejného osvětlení). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. 

návrhu usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

11. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat veřejné osvětlení,  a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění tohoto veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 5466/330, p.č. 5466/331 a p.č. 

5466/332 všechny v k.ú. Přerov ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Ing. K.K. a Mgr. A.N. spoluvlastníky (každý k id 1/2) 

pozemků p.č. 5466/330, p.č. 5466/331 a p.č. 5466/332 všechny v k.ú. Přerov (jako budoucími 

povinnými) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem 

veřejného osvětlení). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. 

návrhu usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

12. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat veřejné osvětlení,  a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění tohoto veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 5466/322 v k.ú. Přerov ve 

prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno bezúplatně, na 

dobu neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi T.M. vlastníkem pozemku p.č. 5466/322 (jako 

budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím 

vlastníkem veřejného osvětlení). 
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. 

návrhu usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

13. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat veřejné osvětlení,  a s tím spojené omezení spočívající  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce 

a odstranění tohoto veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 5466/320 v k.ú. Přerov ve 

prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno bezúplatně, na 

dobu neurčitou. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi H.R. a K.S. spoluvlastníky (každý k id ½) pozemku p.č. 

5466/320 v k.ú. Přerov  (jako budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

oprávněným a budoucím vlastníkem veřejného osvětlení). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců po uzavření 

kupní smlouvy na převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. 

návrhu usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu služebnosti. 

 

 

Navrhovatel p. Zácha učinil oznámení o možném střetu zájmů, proto nehlasoval. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval (p. Zácha), 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

439/14/7/2019 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostor v budově administrativy č.p. 1117,  příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 335/12/7/2019 ze dne 21.3.2019. 

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze 

dne 1.7.2014 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a příspěvkovou 

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

T.G.M. 8, IČ 45180512, jako vypůjčitelem na prostor v budově administrativy č.p. 1117, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) - místnost č. 92 o výměře 21,3 m2, ke dni 30.4.2019. 

 

3. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze 

dne 2.2.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.9.2009, uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 

Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.M. 8, IČ 45180512, jako vypůjčitelem na prostor 

v budově administrativy č.p. 1117, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) -  3 garáže o výměře 86 m2, ke dni 

30.4.2019. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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440/14/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 75/1, p.č. 1018/1, p.č. 

4928, p.č. 4957/2, p.č. 4961/4, p.č. 4975, p.č. 4976, p.č. 4977, p.č. 4978/4, 

p.č. 4979 a p.č. 7289/61 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovod a s tím spojeného omezení 

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

osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění tohoto vodovodu k tíži pozemků p.č. 75/1, p.č. 1018/1, p.č. 4928, 

p.č. 4957/2, p.č. 4961/4, p.č. 4975, p.č. 4976, p.č. 4977, p.č. 4978/4, p.č. 4979 a p.č. 7289/61 všechny 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I – Město, Šířava 482/21, PSČ: 750 02 Přerov, IČ: 47674521 

a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a 

povinným ze služebnosti a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I – Město, Šířava 

482/21, PSČ: 750 02 Přerov, IČ: 47674521, jako oprávněným ze služebnosti. Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu geometrického plánu č. 6591-111/2017, geometrického plánu č. 

6724-38/2017 a geometrického plánu č. 6835-38/2017, za jednorázovou úhradu stanovenou dle 

znaleckého posudku ve výši 49.920,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. 

 

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

 

441/14/7/2019 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví společnosti Teplo 

Přerov a.s. do vlastnictví statutárního města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se 

sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako dárcem a statutárním 

městem Přerov jako obdarovaným, jejímž předmětem budou movité věci, které jsou uvedeny v 

přílohách důvodové zprávy. 

 

2. bere na vědomí požadavek společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, aby statutární město Přerov poskytlo 

společnosti Teplo Přerov a.s. finanční náhradu rovnající se částce ve výši DPH, kterou 

společnost Teplo Přerov a.s. odvede v souvislosti s realizací bezúplatného převodu dle bodu 1. 

usnesení, s tím, že poskytnutí finanční náhrady bude řešeno až po vyhotovení znaleckého 

posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé movitých věcí, které budou předmětem 

bezúplatného převodu dle bodu 1. usnesení. 

 

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

 

 

442/14/7/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným                      

z předkupního práva 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 5383 zahrada o výměře 1.736 m2 v k.ú. 

Přerov manželům A. a J.B., jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

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

 

 

443/14/7/2019 Finanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2511/7 v objektu 

bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

vypořádání zhodnocení bytové jednotky č. 2511/7 v objektu bytový dům č.p. 2509, č.p. 2510, č.p. 

2511, č.p. 2512, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní 

čtvrť I/22) panu R.S., ve výši 475.000,-Kč, na základě dohody o skončení nájmu. 

 

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

 

 

444/14/7/2019 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

VARIANTA  I. 

 

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 L.J., za účelem zajištění dovozu svatebních hostů na Horní náměstí. 

 

Trasa výjimky: Kozlovská, Pod Valy, Spálenec, Na Marku, Pivovarská, Horní náměstí. 

Termín:15.6.2019, 10:00 - 13:00 hod 

RZ: 5M1 4739 

Tovární značka: Autobus Karosa, nosnost: 18 000 kg 

Provozovatel: AUTOBUSY IRIS s.r.o., SNP56/67, 796 07 Držovice 
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VARIANTA  II. 

 

vyslovuje nesouhlas, 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 L.J., za účelem zajištění dovozu svatebních hostů na Horní náměstí. 

 

Trasa výjimky: Kozlovská, Pod Valy, Spálenec, Na Marku, Pivovarská, Horní náměstí. 

Termín: 15.6.2019, 10:00 - 13:00 hod 

RZ: 5M1 4739 

Tovární značka: Autobus Karosa, nosnost: 18 000 kg 

Provozovatel: AUTOBUSY IRIS s.r.o., SNP56/67, 796 07 Držovice 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Měřínksý), 

1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

445/14/7/2019 Uzavření smlouvy o realizaci přeložky kanalizačního zařízení vyvolané 

stavbou: „Přerov – ul. Skopalova, Na Hrázi – přeložka kanalizace“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky kanalizačního zařízení vyvolané stavbou: 

„Přerov – ul. Skopalova, Na Hrázi – přeložka kanalizace“  mezi Statutárním městem Přerovem 

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

Přerov, IČ 47674521, ve znění dle přílohy č.1. 

 

2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb    

k uzavření smlouvy o realizaci přeložky kanalizačního zařízení vyvolané stavbou: „Přerov – 

ul. Skopalova, Na Hrázi – přeložka kanalizace  mezi Statutárním městem Přerovem a spol. 

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

IČ 47674521, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o smlouvu, jejímž předmětem je vybudování výše uvedené kanalizační přeložky, která bude 

po vybudování převedena do majetku spol. Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 04.07.2019 

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

 

 

446/14/7/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k části  pozemků  p.č. 6415, p.č. 

6416, p.č. 7114/7, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

osobám povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem 

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k části pozemku p.č. 6415 označené geometrickým 

plánem č. 6641-100/2017 jako pozemek p.č. 6415/3 ost. plocha o výměře 655 m2 v k.ú. Přerov, k části 

pozemku p.č. 6416 označené geometrickým plánem č. 6641-100/2017 jako pozemek p.č. 6416/2 orná 

půda o výměře 63 m2 v k.ú. Přerov, k částem pozemku p.č. 7114/7 označených geometrickým plánem 

č. 6641-100/2017 jako pozemek p.č. 7114/23 ost. plocha o výměře 384 m2 a jako  pozemek 

p.č.7114/30 ost. plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Přerov, Precheze Přerov a.s., se sídlem  nábř.                

Dr. Edvarda Beneše 1170/27, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 26872307, jako osobě povinné                 

z  předkupního práva. 

 

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

 

 

447/14/7/2019 Uzavření nájemních smluv - výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 41,03 m2, v domě č. p. 2089, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4010,v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 

30 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.B., za nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou do 31. 05. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 40,20 m2, v domě č. p. 517, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 

7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní D.R., za nájemné ve výši 111 Kč/m2/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou do 31. 05. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 36,54 m2, v domě č. p. 495, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/46,v k. ú. Přerov, Kopaniny 

č.o. 10 (vč. zařizovacích předmětů), s paní S.T., za nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc (nájem 

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

určitou do 31. 05. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 37,04 m2, v domě č. p. 497, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48,v k. ú. Přerov, Kopaniny 

č.o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.N., za nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc 

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

na dobu určitou do 31. 05. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, v domě č. p. 2521, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

III č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi M., za nájemné ve výši 90 Kč/m2/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, 
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na dobu určitou do 31. 05. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58,48 m2, v domě č. p. 2527, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/3,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

IV č.o. 3 (vč. zařizovacích předmětů), s paní Z.L., za nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc (nájem 

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

určitou do 31. 05. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 41,03 m2, v domě č. p. 2089, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4010,v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 

30 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 40,20 m2, v domě č. p. 517, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 

7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní S.T. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 40,20 m2, v domě č. p. 517, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 

7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.B. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 40,20 m2, v domě č. p. 517, 

 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 

7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 36,54 m2, v domě č. p. 495, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/46,v k. ú. Přerov, Kopaniny 

č.o. 10 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.B. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 36,54 m2, v domě č. p. 495, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/46,v k. ú. Přerov, Kopaniny 

č.o. 10 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.N. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 36,54 m2, v domě č. p. 495, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/46,v k. ú. Přerov, Kopaniny 

č.o. 10 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 37,04 m2, v domě č. p. 497, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48,v k. ú. Přerov, Kopaniny 

č.o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s paní V.V. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 37,04 m2, v domě č. p. 497, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48,v k. ú. Přerov, Kopaniny 

č.o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.B. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 37,04 m2, v domě č. p. 497, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48,v k. ú. Přerov, Kopaniny 

č.o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, v domě č. p. 2521, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

III č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.P. 
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18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, v domě č. p. 2521, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

III č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní K.C. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, v domě č. p. 2521, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

III č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní S.J. 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, v domě č. p. 2521, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

III č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi M. 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, v domě č. p. 2521, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

III č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní Z.M. 

 

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, v domě č. p. 2521, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

III č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem P.U. 

 

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, v domě č. p. 2521, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

III č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58,48 m2, v domě č. p. 2527, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/3,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

IV č.o. 3 (vč. zařizovacích předmětů), s paní K.C. 

 

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58,48 m2, v domě č. p. 2527, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/3,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

IV č.o. 3 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi M. 

 

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58,48 m2, v domě č. p. 2527, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/3,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

IV č.o. 3 (vč. zařizovacích předmětů), s paní Z.M. 

 

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58,48 m2, v domě č. p. 2527, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/3,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

IV č.o. 3 (vč. zařizovacích předmětů), s panem P.U. 

 

28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58,48 m2, v domě č. p. 2527, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/3,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

IV č.o. 3 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

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

 

 

448/14/7/2019 Žádost o výměnu bytů - M.N., M. a P.T. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (2+1), o ploše pro nájem 55,59 m2,  

v domě č. p. 496, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/47, v k. ú. 

Přerov, Kopaniny č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M.N., za 

nájemné ve výši 2 255 Kč/měsíc (tj. 40,57 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 05. 

2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (3+1), o ploše pro nájem 62,82 m2, v domě 

č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. Přerov, 

Osmek č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi M. a P.T., za nájemné ve 

výši 3 215 Kč/měsíc (tj. 51,18 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 05. 2020 s 

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

 

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

 

 

PŘESTÁVKA: 10:20 – 10:30 hodin 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

449/14/8/2019 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 

zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 

volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 

2019/2020  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených 

statutárním městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech 

základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy, 

 

3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, dle 

přílohy důvodové zprávy, 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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450/14/8/2019 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 Základní školy 

Přerov, Svisle 13 a Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská 44, 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: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

451/14/9/2019 Projekt Tísňové hodinky pro seniory 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci pilotního projektu Tísňové hodinky pro seniory na území města Přerova s 

předpokládaným zahájením provozu od 1. 8. 2019, v rozsahu dle důvodové zprávy a za 

podmínky finančního krytí. 

 

2. pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství a jí pověřené zaměstnance v souvislosti s 

realizací pilotního projektu uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení: 

 

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

 

b) k uzavření podpisu smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Přerov a společností Linnet eu 

s.r.o., se sídlem Mělčany 38, 518 01 Dobruška, IČ: 26010585, poskytovatelem registrované sociální 

služby Tísňová péče, 

 

c) k uzavírání a podpisu smlouvy o výpůjčce tísňových hodinek pro seniory včetně příslušenství mezi 

statutárním městem Přerov a klientem služby, a s tím souvisejících administrativních úkonů, 

 

d) k uzavření a podpisu smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Přerov a dodavatelem 

generálního klíče. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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452/14/9/2019 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 č. 10 (2+1), o ploše pro nájem 78,45 m2, v domě 

č. p. 2849, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. Přerov, 

Kainarova, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní L.N., za nájemné ve 

výši 4.099 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 2 (2+1), o ploše pro nájem 

76,87 m2, v domě č. p. 608, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 906, 

v k. ú. Přerov, Škodova, č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem M.H., 

za nájemné ve výši 2.835 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 

o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 3 měsíce s možností 

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

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (1+1), o ploše pro nájem 51,08 m2, v domě 

č. p. 2383, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1310, v k. ú. Přerov, 

Gen. Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní V.K., za nájemné ve 

výši 2.668 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou od 30. 11. 2019 s možností prodloužení. 

Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 (1+2), o ploše pro nájem 47,97 m2,  v domě 

č. p. 2148, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem M.R., za nájemné ve 

výši 2.255 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 30. 11. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+kk), o ploše pro nájem 56,40 m2, v domě 

č. p. 2144, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1158, v k. ú. Přerov, 

nám. Fr. Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní Z.M., za nájemné 

ve výši 2.946 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 30. 11. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 65 (1+0), o ploše 

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.6774/3, v k. ú. Přerov U Žebračky, č. o. 18 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní S.H., za nájemné ve výši 1 276,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 11. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 22 (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. 
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zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní A.H., za nájemné ve výši 1 074,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 11. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 30.06.2019 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 

panem M.K. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 

paní V.H. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 

panem K.G. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s 

paní M.M.Š. 

 

 

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

 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

453/14/10/2019 Pověření na prodej 9 ks služebních zbraní 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s prodejem 9 ks služebních zbraní, 

 

2. pověřuje prodejem těchto zbraní ředitele MP Přerov Mgr.Omara Teriaki. 

 

 

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

 

 

10.2/14/10/2019 Informace k usnesení č. 120/4/9/2019 – zřízení oficiálních sociálních sítí 

města – Facebook a Instagram 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace k usnesení č. 120/4/9/2019 - zřízení oficiálních sociálních sítí města 

Facebook a Instagram, 



29 

 

2. konstatuje že stávající systémy komunikace s občany jsou dostačující s tím, že je třeba v co 

nejširší míře využít potenciál nového elektronického informačního kanálu Mobilní Rozhlas, 

 

3. ukládá primátorovi P. Měřínskému o výsledku projednání informovat zastupitele. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. navrhl stáhnout projednání materiálu z důvodu dalšího jednání a 

dopracování. 

 

Hlasování o stažení předlohy: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

454/14/10/2019 Použití znaku v brožuře mapující 40 let okrsku dobrovolných hasičů 

Přerov. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku v brožuře mapující 40 let okrsku 

dobrovolných hasičů Přerov. 

 

 

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

 

 

455/14/10/2019 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 

Přerova ve složení Ing. Petr Měřínský, Michal Zácha, Ing. Bohumír Střelec, která se uskuteční ve 

dnech 15. - 16. 6. 2019 při příležitosti "Dnů Ozimku 2019" (Polsko). 

 

 

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

 

 

456/14/10/2019 Vnitřní předpis č. .../2019, kterým se mění Vnitřní předpis č. 19/2015 

Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Přerova a pro poskytování příspěvku na stravování 

členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění 

Vnitřního předpisu č. 28/2017 a č. 10/2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. …/2019, kterým se mění Vnitřní předpis 

č. 19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a 
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pro poskytování příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 

28/2017 a č. 10/2018, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

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

 

 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 podnět na pořízení odpadkových košů na tříděný odpad v centru města 

 

 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

 informace o předání oznámení o střetu zájmů dozorčí radě jednatele společnosti Sportoviště  

Přerov, s.r.o. (viz písemná příloha) 

 

 

 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 14. schůzi Rady města Přerova konanou dne 18. dubna 2019 

v 11:10 hodin. 

 

 
V Přerově dne 18. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                  Mgr. Jaroslav Hýzl 

primátor statutárního města Přerova                             člen Rady města Přerova 


