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ZÁPIS 

 

 

z 12. schůze Rady města Přerova konané dne 21. března 2019 

 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 4 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion 
Novosadka“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 
Popovicích“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Protipožární zabezpečení Městského domu v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci 
Přerov-Žeravice - Smlouva o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/MS/2019/00043 

Ing. Mazochová 

6.5 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, Přerov - Smlouva o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky č. Z_S14_12_8120069089 

Ing. Mazochová 

6.6 Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov 
– energetické opatření“ -  schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/0679/2018 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Oprava kanalizační přípojky pro restauraci 
Michalov“ – schválení uzavření smlouvy  

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, 
Přerov“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“ -  
schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 
řízení 

Ing. Mazochová 

6.11 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. 
Pod lesem“  

Ing. Mazochová 
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6.12 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů dle čl. XVIII. Smluvní zastoupení zadavatele, 
Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění VP č. 5/2018 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměry statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
2152/2 a části pozemku p.č. 2152/1, oba v k.ú. Přerov, a uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
statutárním městem Přerov a společností Byty Čechova s.r.o. ze 
dne 12.3.2019 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – 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 

7.1.3 Záměry statutárního města Přerov - úplatný převod / nájem 
jednotek č. 555/2, č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, č. 
555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k 
části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných 
částech budovy a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 
a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným 
jednotkám 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - 
pozemků p.č. 5701/17 v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 5156/41 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v 
k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – prostor v objektu k bydlení č.p. 1273, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, který je součástí  pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. 
Přerov (U Výstaviště 14) a objektu k bydlení č.p. 1269, příslušném 
k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 6749/3 
v k.ú. Přerov (U Výstaviště 12) 

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 

7.6.2 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

p. Zácha 

7.6.3 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 1981/45 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.12.1 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemkup.č. 214/3 a 
pozemku p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem 
Přerov 

p. Zácha 

7.12.2 Uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy 
Mobilní Rozhlas se společností Neogenia s.r.o. na dobu určitou 1 
roku 

p. Zácha 

7.13.1 Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy s manželi B. p. Zácha 
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8. Školské záležitosti  

8.1 Analytická část střednědobého Plánu rozvoje sportu 2020 - 2025 Mgr. Kouba 

8.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN 
CHAMPIONSHIP 2019  

Mgr. Kouba 

8.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s. Mgr. Kouba 

8.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov 

Mgr. Kouba 

8.5 Poskytnutí individuální dotace – podpora de minimis pro Vysokou 
školu logistiky o.p.s. 

Mgr. Kouba 

8.6 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 
poskytnutí daru  

Mgr. Kouba 

8.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Přerov I 

Mgr. Kouba 

8.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Přerov II 

Mgr. Kouba 

8.9 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, 
z.s., Okresní organizace Přerov 

Mgr. Kouba 

8.10 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, 
z.s., Základní organizace Výkleky 

Mgr. Kouba 

8.11 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem 
Přerov dle školského zákona 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

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

 

10.1 Smlouva o spolupráci s ŘSD v oblasti sdílení a poskytování 
dopravních informací 

Ing. Navrátil 

10.2 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

10.3 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2018 primátor 

10.4 Informace k průběhu Přerovských vánočních trhů 2018 primátor 

10.5 Nominace zástupce města Přerova do Bezpečnostní komise 
Předsednictva Svazu měst a obcí 

primátor 

10.6 Jednací řád Komisí Rady města primátor 

10.7 Zahraniční pracovní cesta Ivano-Frankivsk primátor 

10.8 Nominace zástupce města Přerova do Kontrolní komise Sdružení 
obcí střední Moravy a Kontrolní komise Regionální agentury pro 
rozvoj střední Moravy 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Milan Passinger, Ing. Bohumír Střelec 

 

 

Omluveni:  Mgr. Jaroslav Hýzl 

   Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr   
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Dále přítomni:  Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 
 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 12. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 21. března 2019  

v 9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 10 radních, Mgr. Jaroslav Hýzl byl 

omluven. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

312/12/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 12. schůze Rady města 

Přerova konané dne 21. března 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 12. schůze Rady města Přerova konané dne 21. března 2019, 

 

2. schvaluje Ing. Milana Passingera ověřovatelem usnesení a zápisu 12. schůze Rady města 

Přerova. 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 
 

- bez písemné předlohy 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

 

313/12/4/2019 Rozpočtové opatření č. 4 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 

 

314/12/5/2019 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion 

Novosadka“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z 

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

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

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

stavbu “Penzion Novosadka“, situovanou na pozemku parc.č. 731 v katastrálním území Přerov (dle 

důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Ing. Měřínský), 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

 

315/12/6/2019 Veřejná zakázka „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - 

Popovicích“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - Popovicích“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X - Popovicích“, 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, 
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Martin Janáček, Seifertova 2976/21, 750 02, Přerov - Přerov I-

Město 

73159140 

2. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov 

27769585 

3. STAVITELSTVÍ STŘECHY, s.r.o., Alešova 1169, Hranice I-

Město, 753 01 Hranice 

25376896 

4. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov 

49689053 

5. 

 

PZ Trading s.r.o., Za Mlýnem 3001/58, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

26850486 

 

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 

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

Miroslav Kašpárek odborník Jurečka Stanislav odborník 

Ing. Jiří Mašek zástupce MČ Vladimír Röss zástupce MČ 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

Ing. Passinger podal návrh na doplnění bod 3 – vyzvané dodavatele – o firmu PZ Trading s.r.o. 

 

 

Hlasování o doplnění bodu 3: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

316/12/6/2019 Veřejná zakázka „Protipožární zabezpečení Městského domu v 

Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově“, 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. NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 47671416 

2. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 27769585 

3. MERIT GROUP a.s., Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc 64609995 

4. EMOS spol. s r.o., Přerov, Přerov I - Město, Šířava 295/17, PSČ 75002 19014104 

5. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín 25896873 

 

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. Miroslav Karel odborník Ing. Aleš Jurečka odborník 

Miroslav Piekutowski odborník/věcný gestor Ing. Zdeněk Dostál odborník/věcný gestor 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

317/12/6/2019 Veřejná zakázka „Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově“, 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. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 

Přerov 

25395653 

2. DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 27844935 

3. STAVBY - BALLER s.r.o., č.p. 30, 742 37 Spálov 29396841 

4. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 27769585 

5. SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558 

6. STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 60838744 

 

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 Grapl odborník Ing. Miroslav Vobr odborník 

Jiří Raba odborník/věcný gestor Ing. Zdeněk Dostál odborník/věcný gestor 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

318/12/6/2019 Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov-

Žeravice - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. VPI/MS/2019/00043 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 



9 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2019/00043 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 jako vlastníkem sítě elektronických 

komunikací a statutárním městem Přerov, IČ 00301825,  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 

02  Přerov 2 jako stavebníkem ve znění dle přílohy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

319/12/6/2019 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, Přerov - Smlouva o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky č. Z_S14_12_8120069089 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení č. 

Z_S14_12_8120069089 související se stavbou "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, 

Přerov" mezi  ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako  provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním 

městem Přerov, IČ 00301825, se  sídlem Bratrská 709/34, Přerov 2, PSČ 750 02 jako 

žadatelem, 

2.  pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

320/12/6/2019 Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1. revokuje usnesení Rady města č. 4012/97/6/2018 ze dne 12. 7.2018 v bodě 2 ohledně zajištění 

projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS) odborem řízení projektů a investic ve vzhledu dle 

vizuálu p. Jiřího Kašpárka 

 

2. ukládá odboru řízení projektů a investic zajistit realizaci stavby dle původního projektu 

zpracovaného odborem správy majetku a komunálních služeb v souladu se stavebním 

povolením čj. MMPr/129965/2017/Sko ze dne 5.10.2017. 

 

VARIANTA  II. 

ukládá odboru řízení projektů a investic nadále pokračovat v zajištění projektové dokumentace (DUR, 

DSP, DPS) dle vizuálu p. Jiřího Kašpárka v souladu s usnesením Rady města č. 4012/97/6/2018 ze 

dne 12. 7.2018 bod 2 
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Hlasování o variantě II – protinávrh p. Záchy:  4 pro (p. Zácha, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D., 

Ing. Dostal), 6 se zdrželo (Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Střelec,    

Ing. Passinger), 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

Hlasování o varinatě I: 6 pro (Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Střelec, 

Ing. Passinger), 4 se zdrželi (p. Zácha, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Dostal),  1 omluven 

(Mgr. Hýzl) 

 

321/12/6/2019 Veřejná zakázka „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – 

energetické opatření“ -  schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

SML/0679/2018 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML/0679/2018 ze dne 11.5.2018,        

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

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

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

za podmínky zajištění finančního krytí, 

 

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

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, 

k jeho uzavření a jeho podpisu, 

 

3. ukládá příslušnému odboru vymáhat sankci po projektantovi za chybu v projektové 

dokumentaci dle smlouvy o dílo. 

 

Ing. Dostal podal doplňující návrh – viz bod 3 – uložit příslušnému odboru, aby vymáhal sankci po 

projektantovi za chybu v projektové dokumentaci dle smlouvy o dílo. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Měřínský), 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

322/12/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava kanalizační přípojky pro restauraci 

Michalov“ – schválení uzavření smlouvy  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem 

Přerov, jako objednatelem, a společností LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc,               

IČ: 64618081 jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava kanalizační přípojky pro 

restauraci Michalov“. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 727 738,08 Kč bez DPH, tj. 2 090 563,08 Kč včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a 

dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě 

jejího pověření usnesením 5. Rady města Přerova č. usnesení 115/5/6/2018 ze dne  13. 12. 2018. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 
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323/12/6/2019 Veřejná zakázka „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov“ -  

schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov“, v obsahu dle přílohy. Veřejná zakázka 

bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v 

podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle 

§ 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce s 

názvem „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov“ postupem podle § 53 zákona, 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací 

dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, Rozhodnut o námitkách účastníka, Rozhodnutí o výběru dodavatele, 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné 

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokument, 

 

4. 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, 

 

5. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Demolice objektu 1573, Velké 

Novosady, Přerov“, 

 

6. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností ZVZ Konsult s.r.o., Přerov – Přerov I-Město, Příční 861/4, PSČ 750 02, IČ 

29448140. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

324/12/6/2019 Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“ -  

schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“, v obsahu dle přílohy. Veřejná zakázka bude 
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zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním 

režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) 

a § 52 písm. a), postupem podle § 53 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce s 

názvem „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“ postupem podle § 53 zákona, 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací 

dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o námitkách účastníka, 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné 

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

4. 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, 

 

5. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, pro 

zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy budovy 

Jasínkova 17, Přerov“, 

 

6. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností ZVZ Konsult s.r.o., Přerov – Přerov I-Město, Příční 861/4, PSČ 750 02, IČ 

29448140. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

325/12/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. Pod 

lesem“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku s 

názvem „Most přes Olešnici, ul. Pod lesem“ dle důvodové zprávy, 

 

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 

272 909,0 * + 2 000,0 274 909,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210429 

 - Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem, 

 Žeravice  

8 500,0 +2 000,0 10 500,0 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

326/12/6/2019 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů dle čl. XVIII. Smluvní zastoupení zadavatele, Vnitřního 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle čl. 

XVIII. Smluvní zastoupení zadavatele, Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění VP č. 5/2018, v 

platném a účinném znění, pro administraci deseti výběrových řízení veřejných zakázek malého 

rozsahu, 

 

2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném znění, k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností T&M zadavatelská společnost s.r.o., Bartošova 1729/9, 750 02 Přerov, IČ 

06378242. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Kouba), 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

327/12/7/2019 Záměry statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2152/2 a části 

pozemku p.č. 2152/1, oba v k.ú. Přerov, a uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov a společností Byty Čechova s.r.o. ze dne 12.3.2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 

m2 a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha  - ostatní komunikace) o výměře cca 660 m2, 

oba v k.ú. Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, kterou 

dne 12.3.2019 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a budoucí oprávněný 

ze služebnosti a společnost Byty Čechova s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8, 

Předměstí, 746 01 Opava, jako budoucí kupující a budoucí povinný ze služebnosti, jejímž 

předmětem je budoucí úplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o. 

za kupní cenu ve výši 9.800.000,- Kč, která bude v případě, že převod bude ke dni uzavření 

kupní smlouvy podléhat dani z přidané hodnoty, navýšena o daň z přidané hodnoty v platné 

sazbě daně, a budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti, které bude zřízeno bezúplatně a 

na dobu určitou do 16.10.2020 k tíži stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, 

metropolitní síť včetně přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti povinného ze 

služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám 

přístup do stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-

Město, za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a 

případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o 

smlouvě budoucí kupní a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 

by měly být následující podstatné změny smlouvy: 

 

a) změna předmětu převodu ze stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, na pozemek p.č. 2152/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 

(Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a část pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha  - 

ostatní komunikace) o výměře cca 660 m2, oba v k.ú. Přerov,  

 

b) změna kupní ceny z částky 9.800.000,- Kč, ke které bude v případě, že převod bude ke dni uzavření 

kupní smlouvy podléhat dani z přidané hodnoty, připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě 

daně, na kupní cenu, která bude činit v případě převodu pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, 

součet kupní ceny ve výši 1.942,- Kč/m2 za převod pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov a kupní ceny ve 

výši 9.800.000,- Kč za převod stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, a v případě převodu části pozemku p.č. 2152/2 (ostatní plocha  - ostatní 

komunikace) o výměře cca 660 m2 v k.ú. Přerov kupní cenu ve výši 1.942,- Kč/m2, s tím, že pokud 

bude převod ke dni uzavření kupní smlouvy podléhat dani z přidané hodnoty, bude ke kupní ceně 

připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně, 

 

c) změna označení nemovité věcí, která bude zatížena věcným břemenem – služebností, ze stavby 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena 

na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, na pozemek p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 
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328/12/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova – 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. 
 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

329/12/7/2019 Záměry statutárního města Přerov - úplatný převod / nájem jednotek 

č. 555/2, č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, č. 555/10 v budově 

č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a 

spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. 

Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám  

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

a) jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2,  

 

b) jednotky č. 555/3 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 8,24 m2, která se nachází v 1. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 824/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 824/361888 na pozemcích p.č. 194 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/3,  

 

c) jednotky č. 555/6 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 543,24 m2, která se nachází v 3. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, spoluvlastnického podílu id. 54324/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a 

spoluvlastnického podílu id. 54324/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2 v k.ú. Přerov, 

které náleží k jednotce č. 555/6, 

 

d) jednotky č. 555/7 (dílna nebo provozovna) o celkové výměře 9,38 m2, která se nachází v 3. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-
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Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 938/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 938/361888 na pozemcích p.č. 194 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/7, 

 

e) jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, která se nachází ve 4. NP a 1. 

PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov 

I-Město, spoluvlastnického podílu id. 59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a 

spoluvlastnického podílu id. 59900/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2 v k.ú. Přerov, 

které náleží k jednotce č. 555/8, 

 

f) jednotky č. 555/9 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 557,19 m2, která se nachází v 5. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 55719/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 55719/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/9, 

 

g) jednotky č. 555/10 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 266,73 m2, která se nachází v 6. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 26673/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 26673/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/10. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí statutárním městem 

Přerov: 

 

a) jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2, 

 

b) jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, která se nachází ve 4. NP a 1. 

PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov 

I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 59900/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 59900/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/8. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

a) jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na pozemcích p.č. 
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194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2,  

 

b) jednotky č. 555/3 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 8,24 m2, která se nachází v 1. NP budovy 

– stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 824/361888 na společných 

částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 824/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 

m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/3,  

 

c) jednotky č. 555/6 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 543,24 m2, která se nachází v 3. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 54324/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 54324/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/6, 

 

d) jednotky č. 555/7 (dílna nebo provozovna) o celkové výměře 9,38 m2, která se nachází v 3. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 938/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 938/361888 na pozemcích p.č. 194 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/7, 

 

e) jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, která se nachází ve 4. NP a 1. 

PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 

59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 59900/361888 na 

pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/8, 

 

f) jednotky č. 555/9 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 557,19 m2, která se nachází v 5. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 55719/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 55719/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/9, 

 

g) jednotky č. 555/10 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 266,73 m2, která se nachází v 6. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 26673/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 26673/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/10. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí statutárním městem 

Přerov: 

 

a) jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na 

společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na pozemcích p.č. 

194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2, 
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b) jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, která se nachází ve 4. NP a 1. 

PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 

59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 59900/361888 na 

pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/8. 

 

Navrhovatel p. Zácha informoval, že Komise pro majetkové záležitosti se zabývala odkupem celé 

nemovitosti a doporučila Radě města předložit návrh na dubnové zastupitelstvo. 

 

Hlasování o variantě I, kterou doporučil navrhovatel: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

330/12/7/2019 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov - úplatný  převod nemovité věci  z vlastnictví statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 5613 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 340 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

331/12/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků 

p.č. 5701/17 v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 5156/41 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

5701/17 orná půda o výměře 2207 m2 v k.ú. Přerov v majetku pana J.Š. za pozemek p.č. 5156/41 orná 

půda o výměře 4079 m2 v k.ú. Přerov s doplatkem rozdílu cenu pozemků. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

332/12/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. 

Penčičky  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 483/5 zahrada o výměře cca 60 m2  v k.ú. Penčičky. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 
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333/12/7/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 4667/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov,  označený dle geometrického 

plánu č. 6658-70/2018 jako díl „a“  o výměře 52 m2 z vlastnictví  SJM P.K. a Ing. P.K.  do vlastnictví  

statuárního města Přerova za kupní cenu  dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá ve výši 

75 000,- Kč, tj. 1442,30 Kč/m2 za předpokladu finančního krytí. 
 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

334/12/7/2019 Nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – prostor v objektu k bydlení č.p. 1273, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí  pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. 

Přerov (U Výstaviště 14) a objektu k bydlení č.p. 1269, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 6749/3 v k.ú. 

Přerov (U Výstaviště 12) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 23.9.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

20.10.2014, na objekt k bydlení č.p. 1269, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí  pozemku p.č. 6749/3 v k.ú. Přerov (U Výstaviště 12) včetně příslušenství uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Oblastním spolkem Českého 

červeného kříže Přerov, se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 904/1, IČ 49558561, jako 

nájemcem. Výpovědní doba činí 3 měsíce. 

 

2.  schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 11.10.2006, ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 20.10.2014, na prostory v objektu k bydlení č.p. 1273, příslušném k části obce Přerov I-

Město, který je součástí  pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov (U Výstaviště 14) o celkové 

výměře 288 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Oblastním 

spolkem Českého červeného kříže Přerov, se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 904/1, IČ 

49558561, jako nájemcem. Výpovědní doba činí 3 měsíce. 

 

3. schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce ze dne 20.10.2014 na prostory v objektu k 

bydlení č.p. 1273, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí  pozemku p.č. 

6749/4 v k.ú. Přerov (U Výstaviště 14) o celkové výměře 209,6 m2 uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako půjčitelem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Přerov, se 

sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 904/1, IČ 49558561, jako vypůjčitelem. Výpovědní doba činí 

3 měsíce. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 
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335/12/7/2019 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. 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 31.3.2019. 

 

2. 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 

31.3.2019. 

 

 

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

 

 

336/12/7/2019 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny o výměře 4 x 6 m budovy – 

objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a 

nadačním fondem "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", se sídlem Přerov I-Město, 

Kratochvílova 148/1, IČ 49558005, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na  29 dnů, s 

účinností od 2.4. do 30.4.2019. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové stěny jako 

reklamního zařízení k propagaci Matějské jazzové pouti. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části obvodové stěny o výměře 6 x 4 

m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8). 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Mgr. Navařík, Ph.D.), 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 1 omluven 

(Mgr. Hýzl) 
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337/12/7/2019 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 1981/45 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 

1981/45 ost. pl., zeleň o výměře 196 m2  v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem a obecně prospěšnou společností AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-

Město, Želatovská 2617/12, IČ 02590425, jako výpůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 

určitou, 3 roky, s účinností od 1.4.2019, s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití 

části pozemku jako předzahrádka pro Dětskou skupinu Jasínka. Ujednáním smlouvy bude čerpání 

podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

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

 

 

338/12/7/2019 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemkup.č. 214/3 a pozemku 

p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uhrazení částky 55.413,- Kč Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové město, Rašínovo nábřeží 390/42, jako náhradu za 

bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 214/3 trvalý travní porost o výměře 196 m2 a pozemku p.č. 

214/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 oba v k.ú. Penčičky za období od 11.9.2006 do 

31.12.2006 a od 1.1.2009 do 31.12.2018. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

339/12/7/2019 Uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy 

Mobilní Rozhlas se společností Neogenia s.r.o. na dobu určitou 1 roku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání mění část svého usnesení RM/136/5/7/2018 v bodě 3 z 5. schůze 

Rady města Přerova konané dne 13. prosince 2018, který nově zní:  

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas mezi 

statutárním městem Přerov, jako uživatelem a společností Neogenia s.r.o., jako poskytovatelem. IČ 

29198950, se sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, na dobu určitou 1 roku, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb komunikační 

platformy Mobilní Rozhlas mezi uživatelem a poskytovatelem, bude realizováno podpisem 

pověřeného náměstka primátora Michala Záchy, Dis. na základě jeho pověření, usnesením 5. Rady 

města Přerova č. usnesení 115/5/6/2018 ze dne 13.12.2018. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 
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340/12/7/2019 Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy s manželi B. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše pro nájem 62,50 m2, v domě č. p. 2480, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/12, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV, č. 

o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi B., za nájemné ve výši 3 198 Kč/měsíc (tj. 

51,18 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 06. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

VARIANTA  II. 

 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše pro nájem 62,50 m2, v domě č. p. 2480, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/12, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV, č. 

o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi B., za nájemné ve výši 4194 Kč/měsíc (tj. 

67,1 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 06. 2019 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

VARIANTA  III. 

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše pro nájem 62,50 m2, v domě č. p. 

2480, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/12, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť 

IV, č. o. 14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi B. 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

PŘESTÁVKA: 10:30 – 10:45 hodin 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

341/12/8/2019 Analytická část střednědobého Plánu rozvoje sportu 2020 - 2025 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení číslo 3947/94/8/2018, bod 2. z 94. schůze Rady města Přerova konané dne      

14. června 2018, 
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2. ukládá Odboru sociálních věcí a školství zpracovat analytickou část střednědobého Plánu 

rozvoje sportu statutárního města Přerova pro roky 2020 - 2025 do 31. 10. 2019. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

342/12/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN 

CHAMPIONSHIP 2019  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 

panem J.T., na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací mezinárodního závodu 

EUROPEAN ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP v roce 2019. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

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

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

353,8* - 50,0 303,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnosti 

(individuální dotace) 

47,0 + 50,0 97,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Dostal), 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

343/12/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Volejbal Přerov, z.s., IČ: 03660575, se sídlem Petřivalského 

584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 

organizací Mistrovství České republiky ve volejbale žákyň v roce 2019. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2019, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

303,8* - 25,0 278,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

97,0 + 25,0 122,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

344/12/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

16 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem 

Brabansko 2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 

účastí 6 členek oddílu rope skippingu na Mistrovství Evropy v roce 2019. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

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

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočrt po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

278,8* - 16,0 262,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

122,0* + 16,0 138,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 
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345/12/8/2019 Poskytnutí individuální dotace – podpora de minimis pro Vysokou 

školu logistiky o.p.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis ve výši 5 000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace – podpory de minimis mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Vysoká škola logistiky o.p.s., IČ: 25875167, se sídlem Palackého 

1381/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů společnosti spojených s 

organizací Mezinárodní studentské vědecké konference, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace – podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostattní činnosti j. n. (individuální 

dotace)  

181,8* - 5,0 176,8 

3211 610 Vysoké školy 0,0 + 5,0 5,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

346/12/8/2019 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 

poskytnutí daru  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 000 Kč na zajištění organizace dějepisné 

soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací 

smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond 

GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, jako obdarovaným, 

jejímž předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého daru, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

354,8 - 1,0 353,8 

3299 610 Ostatní záležitosti vzdělávání 

(dar) 

0,0 + 1,0 1,0 
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3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

4. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova Nadačním fondem GAUDEAMUS, za 

účelem prezentace města na velkoplošných obrazovkách v průběhu XXVIII. ročníku dějepisné 

soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Ing. Měřínský), 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

347/12/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov I 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

13 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I, IČ: 

61986321, se sídlem Náves 202/41, 750 02 Bochoř, na částečnou úhradu nákladů spolku 

spojených s pořízením agregátu pístového kompresoru se spalovacím motorem pro léčbu 

včelstev v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

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

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

262,8* - 13,0 249,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a 

rekreace (individuální dotace) 

0,0 + 13,0 13,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

348/12/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov II 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

13 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov II, IČ: 
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62350285, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s pořízením benzinového kompresoru pro léčbu včelstev v roce 

2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

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

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnost j. n. 

(individuální dotace) 

249,8* - 13,0 236,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost 

(individuální dotace) 

13,0* + 13,0 26,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

349/12/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Okresní organizace Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Přerov, IČ: 

00448915, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací Celostátní výstavy mladých králíků, drůbeže a holubů v 

roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

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

15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Přerov, IČ: 

00448915, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací Olympiády mladých chovatelů v roce 2019. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, 

 

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

 

 

 



28 

 

PAR ORJ VÝDAJE ( v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostattní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

216,8* - 35,0 181,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a 

rekreace (individuální dotace) 

46,0* + 35,0 81,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

350/12/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Základní organizace Výkleky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Výkleky, IČ: 

70902909, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací Okresní výstavy drobného zvířectva v roce 2019. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

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

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření  

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

236,8* - 20,0 216,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a 

rekreace (individuální dotace) 

26,0 + 20,0 46,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

351/12/8/2019 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov 

dle školského zákona  

VARIANTA  I. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. a. schvaluje výsledky hodnocení práce paní Mgr. Kamily Burianové, ředitelky Základní školy 

Přerov, Trávník 27 a prodloužení výkonu její práce na místě ředitelky příspěvkové organizace 

od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2025, 

 

1. b. pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

pracovním místě dotčené ředitelky v bodě 1 tohoto usnesení.  

 

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. po 31. 

3. 2019. 

 

2. a.  schvaluje výsledky hodnocení práce paní Mgr. Bc. Věry Václavíčkové, ředitelky Základní 

školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a prodloužení 

výkonu její práce na místě ředitelky příspěvkové organizace od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2025, 

 

2. b. pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

pracovním místě dotčené ředitelky v bodě 2 tohoto usnesení.  

 

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. po 30. 

4. 2019. 

 

3. a. schvaluje výsledky hodnocení práce paní Mgr. Ley Vodičkové, ředitelky Mateřské školy 

Přerov, Kratochvílova 19 a prodloužení výkonu její práce na místě ředitelky příspěvkové 

organizace od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2025, 

 

3. b. pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

pracovním místě dotčené ředitelky v bodě 3 tohoto usnesení.  

 

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. po 30. 

4. 2019. 

 

4. a. schvaluje výsledky hodnocení práce paní Ludmily Jakubcové, ředitelky Mateřské školy 

Přerov, Dvořákova 23 a prodloužení výkonu její práce na místě ředitelky příspěvkové 

organizace od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2025, 

 

4. b. pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

pracovním místě dotčené ředitelky v bodě 4 tohoto usnesení.  

 

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. po 30. 

4. 2019. 

 

5. doporučuje náměstkovi primátora Mgr. Petru Koubovi zapracovat při tvorbě strategie 

školství konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitelů škol v budoucím období. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

1. a. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola Přerov, Trávník 27 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy, 

 

1. b. pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romanu Pospíšilovou  

 požádat Krajský úřad Olomouckého kraje, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování 

jejich zástupce za člena předmětné konkursní komise, 
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 požádat  ředitele/ředitelku základní školy (jiné, než na kterou je vypsáno konkursní řízení) o 

souhlas se svým jmenováním za člena předmětné konkursní komise, 

 vyzvat ředitelku základní školy, na kterou je vypsáno konkursní řízení, aby zorganizovala volbu 

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do předmětné konkursní komise,  

 

1. c. pověřuje paní Jitku Sotorníkovou, zaměstnankyni Oddělení školství a mládeže Odboru 

sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova tajemníkem konkursní komise pro předmětné 

konkursní řízení; tajemník není členem konkursní komise, 

 

1. d. odvolává paní Mgr. Kamilu Burianovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, 

a to ke dni 30. 6. 2019. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Základní 

škola Přerov, Trávník 27 je den 30. 6. 2019. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní 

místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 podle 

ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

2. a. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

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

statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy, 

 

2. b. pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romanu Pospíšilovou  

 požádat Krajský úřad Olomouckého kraje, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování 

jejich zástupce za člena předmětné konkursní komise, 

 požádat  ředitele/ředitelku základní školy (jiné, než na kterou je vypsáno konkursní řízení) o 

souhlas se svým jmenováním za člena předmětné konkursní komise, 

 vyzvat ředitelku základní školy, na kterou je vypsáno konkursní řízení, aby zorganizovala volbu 

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do předmětné konkursní komise, 

 

2. c. pověřuje paní Jitku Sotorníkovou, zaměstnankyni Oddělení školství a mládeže Odboru 

sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova tajemníkem konkursní komise pro předmětné 

konkursní řízení; tajemník není členem konkursní komise, 

 

2. d. odvolává paní Mgr. Bc. Věru Václavíčkovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 

14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, a to ke dni 31. 7. 

2019. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola J. A. 

Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 je den 31. 7. 2019. Důvodem 

odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 podle 

ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

3. a. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 5 

důvodové zprávy, 

 

3. b. pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romanu Pospíšilovou  

 požádat Krajský úřad Olomouckého kraje a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za 

člena předmětné konkursní komise, 

 požádat  ředitele/ředitelku mateřské školy (jiné, než na kterou je vypsáno konkursní řízení) o 

souhlas se svým jmenováním za člena předmětné konkursní komise, 

 vyzvat ředitelku mateřské školy, na kterou je vypsáno konkursní řízení, aby zorganizovala volbu 

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do předmětné konkursní komise, 
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3. c. pověřuje paní Jitku Sotorníkovou, zaměstnankyni Oddělení školství a mládeže Odboru 

sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova tajemníkem konkursní komise pro předmětné 

konkursní řízení; tajemník není členem konkursní komise, 

 

3. d. odvolává paní Mgr. Leu Vodičkovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, IČ: 49558960, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Kratochvílova 19, a to ke dni 31. 7. 2019. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 je den 31. 7. 2019. Důvodem odvolání je 

vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Přerov, Kratochvílova 19 podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

4. a. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 7 

důvodové zprávy, 

 

4. b. pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romanu Pospíšilovou  

 požádat Krajský úřad Olomouckého kraje a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za 

člena předmětné konkursní komise, 

 požádat  ředitele/ředitelku mateřské školy (jiné, než na kterou je vypsáno konkursní řízení) o 

souhlas se svým jmenováním za člena předmětné konkursní komise, 

 vyzvat ředitelku mateřské školy, na kterou je vypsáno konkursní řízení, aby zorganizovala volbu 

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do předmětné konkursní komise, 

 

4. c. pověřuje paní Jitku Sotorníkovou, zaměstnankyni Oddělení školství a mládeže Odboru 

sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova tajemníkem konkursní komise pro předmětné 

konkursní řízení; tajemník není členem konkursní komise, 

 

4. d. odvolává paní Ludmilu Jakubcovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, IČ: 62350170, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Dvořákova 23, a to ke dni 31. 7. 2019. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 je den 31. 7. 2019. Důvodem odvolání je 

vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Přerov, Dvořákova 23 podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

Navrhovatel Mgr. Kouba doporučil variantu I. 

Ing. Mazochová podala protinávrh na variantu II. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Mazochové – varianta II: 2 pro (Ing. Mazochová, Ing. Měřínský),      

3 proti (p. Zácha,, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D.), 5 se zdrželo (Ing. Navrátil, Ing. Vrána,         

Ing. Střelec, Ing. Passinger, Ing. Dostal), 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

Dle diskuse byla varianta I doplněna o bod 5., kdy bylo doporučeno náměstkovi Mgr. Koubovi 

zapracovat při tvorbě strategie školství konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitelů škol v 

budoucím období. 
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Hlasování o variantě I – body 1.-5.: 8 pro (p. Zácha,, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D.,                

Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Ing. Střelec, Ing. Passinger, Ing. Dostal), 2 proti (Ing. Mazochová,          

Ing. Měřínský), 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

352/12/9/2019 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. 3 (2+2), o ploše pro nájem 95,15 m2, v domě č. 

p. 1625, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 919, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem M.P., za nájemné ve 

výši 4.869 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 07. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (1+1), o ploše pro nájem 45,97 m2, v domě 

č. p. 1946, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 928, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní A.S., za nájemné ve 

výši 1.809 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 10. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (2+kk), o ploše pro nájem 60,53 m2, v domě 

č. p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, 

nám. Fr. Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem D.Š., za 

nájemné ve výši 3.097 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy   č. 3, na dobu určitou od 31. 10. 2019 s možností 

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

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 (2+kk), o ploše pro nájem 57,44 m2, v domě 

č. p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, 

nám. Fr. Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní M.B., za nájemné 

ve výši 2.939 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 10. 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. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 (2+kk), o ploše pro nájem 61,09 m2, v domě 

č. p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, 

nám. Fr. Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem J.Č., za nájemné 

ve výši 3.126 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 10. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 



33 

 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+1), o ploše pro nájem 44,06 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. 6), s panem K.M., za nájemné ve 

výši 2.254 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 10. 2019 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.05.2019 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Kojetínská 1946/38, 

s paní D.D. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Kojetínská 1946/38, 

s paní M.G. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Kojetínská 1946/38, 

s paní Ž.Č. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Kojetínská 1946/38 

a č. 5 v Přerově, Kainarova 12, s panem R.R. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Kojetínská 1946/38, 

s panem F.Ž. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 11, 12, 13 v Přerově, Nám. Fr. 

Rasche 3, s paní V.H. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 11, 12, 13 v Přerově, Nám. Fr. 

Rasche 3, s panem M.R. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11, 12 v Přerově, Nám. Fr. Rasche 

3 s panem J.Č. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11, 12, 13 v Přerově, Nám. Fr. 

Rasche 3, s panem K.M. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11, 12, 13 v Přerově, Nám. Fr. 

Rasche 3 a č. 5 v Přerově, Kainarova 12, s panem K.G. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 12 v Přerově, Nám. Fr. Rasche 3, 

s panem M.K. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 12, 13 v Přerově, Nám. Fr. Rasche 

3 a č. 5 v Přerově, Kainarova 12, s panem D.Š. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Kainarova 12, s paní 

T.S. 

 

20. ruší usnesení č. 304/10/9/2019 (bod 1 pan J.Z.) přijaté na 10. schůzi Rady města Přerova 

konané dne 28. 02. 2019. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 
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10. RŮZNÉ 
 

 

353/12/10/2019 Smlouva o spolupráci s ŘSD v oblasti sdílení a poskytování dopravních 

informací 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Přerovem jako 

objednatelem, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390, zastoupeným ing. Filipem Týcem, 

vedoucím odboru Silniční databanky a NDIC. 

 

2. pověřuje podpisem smlouvy Mgr. Petra Karolu, vedoucího Odboru vnitřní správy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

354/12/10/2019 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a Českou 

republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 

Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 

7.500,- Kč pro účely požární ochrany. 

 

2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou, náměstkyni primátora, podpisem darovací smlouvy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

355/12/10/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou zprávu. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Hýzl) 

 

 

 

 

Z jednání Rady města se omluvila náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová, bylo přítomno 9 

radních. 

 

 

356/12/10/2019 Informace k průběhu Přerovských vánočních trhů 2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k průběhu Přerovských vánočních trhů 

2018. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová) 

 

 

357/12/10/2019 Nominace zástupce města Přerova do Bezpečnostní komise 

Předsednictva Svazu měst a obcí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání nominuje zástupce města Přerova do Bezpečnostní komise 

Předsednictva Svazu měst a obcí náměstka primátora Mgr. Petra Koubu. Zároveň požaduje ukončení 

členství Ing. Jiřího Kohouta v této komisi. 

 

Hlasování: 7 pro, 2 nepřítomni (p. Zácha, Ing. Vrána), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová) 

 

 

358/12/10/2019 Jednací řád Komisí Rady města 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává s účinností od 1. 4. 2019 Jednací řád Komisí Rady města 

Přerova ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 7 pro, 2 nepřítomni (p. Zácha, Ing. Vrána), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová) 
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359/12/10/2019 Zahraniční pracovní cesta Ivano-Frankivsk 

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 Mgr. Petr Měřínský, Mgr. Petr Kouba, Mgr. Petr Mlčoch, s řidičem, která se 

uskuteční ve dnech 3. - 6. 5. 2019 při příležitosti konání oslav 357. výročí partnerského města Ivano-

Frankivsk (Ukrajina). 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová) 

 

 

360/12/10/2019 Nominace zástupce města Přerova do Kontrolní komise Sdružení obcí 

střední Moravy a Kontrolní komise Regionální agentury pro rozvoj 

střední Moravy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje jmenování zástupcem statutárního města Přerova do 

Kontrolní komise Sdružení obcí střední Moravy a Kontrolní komise Regionální agentury pro rozvoj 

střední Moravy náměstka primátora Mgr. Petra Koubu, a to s účinností od 21. 3. 2019 (namísto        

Ing. Alice Kutálkové). 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Navařík, Ph.D.), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová) 

 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

361/12/11/2019 Podnět člena Rady města Přerova Ing. Bohumíra Střelce 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkům primátora Michalu Záchovi a Ing. Haně 

Mazochové ve spolupráci s Technickými službami města Přerova, s.r.o. zpracovat koncepční materiál 

týkající se lesního hospodářství a polesí Svrčov do roku 2022. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová) 

 

 

362/12/11/2019 Podnět člena Rady města Přerova Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o technických problémech Portálu 

občana. 
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Hlasování: 6 pro (p. Zácha, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Dostal, Ing. Vrána, Ing. Střelec), 

3 se zdrželi (Ing. Měřínský, Ing. Navrátil, Ing. Passinger), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová) 

 

 

363/12/11/2019 Podnět člena Rady města Přerova Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. 

Rada města Přerova po projednání ukládá Komisi pro školství a sport a Komisi pro cestovní ruch, 

kulturu a památky řešit problematiku individuálních dotací společně. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová) 

 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 12. schůzi Rady města Přerova konanou dne 21. března 2019 

ve 12:20 hodin. 

 

 
V Přerově dne 21. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                      Ing. Milan Passinger 

primátor statutárního města Přerova                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 


