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ZÁPIS 

 

 

z 21. schůze Rady města Přerova konané dne 21. srpna 2019 

 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh na změnu v personálním obsazení komise primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 13 Ing. Mazochová 

4.2 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 
2019 

Ing. Mazochová 

4.3 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2020 včetně harmonogramu jeho zpracování 

Ing. Mazochová 

4.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná 
Přerov z.s. 

Ing. Mazochová 

4.5 Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní plán města Přerova – změny primátor 

5.2 Regulační plán Michalov-Žebračka - vydání primátor 

5.3 Posouzení možné etapizace jihozápadního obchvatu Přerov Ing. Navrátil 

5.4 I/55 MÚK Přerov - Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky 
Velká Dlážka 

primátor 

5.5 Kompenzace Dluhonicím Ing. Navrátil 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu 
pravomocného rozhodnutí soudu 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Provedení přezkoumání hospodaření statutárního 
města Přerova za roky 2019 – 2021 a poskytování daňového 
poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Pop-P2 na ul. Kovářská (k 
zahrádkářské kolonii) v Přerově X - Popovicích“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Výměna docházkového systému“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bratrská 
v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina 
Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“  

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Celková oprava bytových jader (koupelen) včetně 
prací souvisejících v 6 bytech v domě s pečovatelskou službou 
(DPS) Trávník 1 v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.8 II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného 
osvětlení v Přerově IV-Kozlovicích - Smlouva o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací č.  VPI/MS/2019/00168 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Oprava komunikace v ulici Hlavní, Újezdec u 
Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 
Přerov – II.“ -  schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0189/2019 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. 
etapa (ul. Teličkova 1-6)“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, 
schválení uzavření smlouvy  

Ing. Mazochová 

6.12 Veřejná zakázka „Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.13 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo. smlouvy 
objednatele SML/1163/2019, číslo smlouvy zhotovitele 3373/2019, 
na realizaci stavby „Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, 
Kratochvílova 19“ 

Ing. Mazochová 

6.14 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově Ing. Mazochová 

6.15 Akce nad 500 tis. Kč 2019 Ing. Mazochová 

6.16 Veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“, 
„Autobusová zastávka ul. Palackého“ a „Modernizace scénického 
osvětlení v Městském domě“ -  schválení dodatků ke smlouvám o 
dílo – úprava režimu DPH 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerov  pozemku  p.č. 171/1 a  částí 
pozemku p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  6492/2 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6850/1, 
p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10 a p.č. 6850/12 vše v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – části 
pozemku p.č. 368/4 za část pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části p.č. 357/1 v k.ú. 
Předmostí 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1019/14, p.č. 
1019/13, jehož součástí je budova občanského vybavení č.p. 3248, 
příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - prostor v budově občanské 
vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov (Strojař) 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 391 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –    pozemku  p.č. 863   v k.ú.  
Újezdec u Přerova.   

p. Zácha 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 
a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                     
Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4951/1 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. 
Penčičky 

p. Zácha 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – 
částí pozemku p.č. 200/6 a p.č. 200/7 oba v k.ú. Vinary u Přerova a 
části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 1014 a p.č. 
249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

p. Zácha 

7.1.14 Modernizace systému sběru odpadů v Přerově primátor 
a 
Ing. Střelec 

7.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 
pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  
p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova –    pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí 
pozemků p.č.  6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 
6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 6868/5  v  k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerov –  
části pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov 
za  pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.4.2 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. 
Předmostí za pozemek p.č. 6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 
oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 240/92 v budově bytový dům č.p. 240, 
příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č.  2883/87 v 
k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

p. Zácha 
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7.5.3 Nájemní smlouva s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na nájem části nebytových prostor - jiného nebytového 
prostoru č. 555/5 v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 
16, Přerov) 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
– prostor v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k 
části obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č.  st. 
481 v k.ú. Předmostí (Tyršova 68) 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 
6569/13, p.č. 3473/1, p.č. 3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 
4943/1, p.č. 4943/2, p.č. 4943/5, p.č. 4943/6, p.č. 5084/21, p.č. 
5084/27, p.č. 5084/28, p.č. 5084/31, p.č. 6568/11, p.č. 6569/2, p.č. 
6569/12, p.č. 6569/14 a p.č. 6569/15 vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby 
I/55 Přerov – průtah centrem 1. etapa“ na pozemcích p.č. 821/2, 
p.č. 822, p.č. 823/3, p.č. 883/4, p.č. 890/2, p.č. 891/1, p.č. 7289/4, 
p.č. 7289/19, p.č. 7289/25, p.č. 7289/44, p.č. 7289/53, p.č. 7289/55, 
p.č. 7289/56, p.č. 7289/57 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova - k tíži pozemku p.č. 6868/1 a p.č. 6865/1 v k.ú. 
Přerov ve vlastnictví ČR - SŽDC s.o. a pozemku p.č. 3391/1, p.č 
3396 a p.č. 6852/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Precheza 
a.s. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.12.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - 
II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1" 

p. Zácha 

7.12.3 Mechanizovaná výsadba cibulovin p. Zácha 

7.12.4 Smlouva o nájmu urnového místa p. Zácha 

7.13.1 Úprava smluvního vztahu se společností NEJ.cz, s.r.o. p. Zácha 

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

7.13.3 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  p. Zácha 

8. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 
statutárním městem Přerov před uplynutím 6 letého období na 
vedoucím pracovním místě  

Mgr. Kouba 

9.2 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy   Mgr. Kouba 

9.3 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej   Mgr. Kouba 

9.4 Předfinancování projektu „Šablony OPVVV II – ZŠ Přerov, Trávník 
27“  

Mgr. Kouba 

9.5 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2019/2020 

Mgr. Kouba 

9.6 Přijetí nepeněžitých a peněžitých darů účelově určených do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.7 Vnitřní předpis Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských 
zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov  

Mgr. Kouba 

9.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. Mgr. Kouba 



5 

 

9.9 Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-
město v AČR 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Mgr. Kouba 

10.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům a DPS Mgr. Kouba 

10.3 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2019"  Mgr. Kouba 

10.4 Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – 
žádost o individuální dotaci 

Mgr. Kouba 

10.5 Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost o 
individuální dotaci 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Zřízení pracovní skupiny pro majetkoprávní řešení  pozemku p.č. st. 
84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části 
obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova  

p. Zácha 

11.2 Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

p. Zácha 

11.3 Komplexní cloudové služby Microsoft 365 E3 primátor 

11.4 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vytvoření zvukově-obrazového 
záznamu.  

primátor 

11.5 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Milan Passinger, Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Bohumír Střelec 

 

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Vrána 

   Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr   

 

Dále přítomni:  Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
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ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 21. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 21. srpna 2019  v 9:00 

hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech radních, Rada města byla schopna se 

právoplatně usnášet. Byla omluvena tisková mluvčí Bc. Lenka Chalupová. 

 

 

686/21/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 21. schůze Rady města 

Přerova konané dne 21. srpna 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje Ing. Petra Vránu ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze Rady města Přerova. 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 
 

 

687/21/3/2019 Návrh na změnu v personálním obsazení komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 31. 8. 2019 z funkce člena Komise pro majetkové záležitosti            

Ing. Michala Symerského, 

 

2. jmenuje s účinností od 1. 9. 2019 do funkce člena Komise pro majetkové záležitosti paní Evu 

Vránovou. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

688/21/4/2019 Rozpočtové opatření č. 13 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

689/21/4/2019 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 

2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí rozbory hospodaření statutárního města Přerova za 

I. pololetí roku 2019. 

 

Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 

za I. pololetí byly plněny ve výši 620 960 716,56 Kč, tj. na 62,6 % upraveného rozpočtu. 

 

Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 

za I. pololetí byly čerpány ve výši 475 196 459,07 Kč, tj. na 30,5 % upraveného rozpočtu. 

 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

690/21/4/2019 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 

rok 2020 včetně harmonogramu jeho zpracování 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 

Přerova na rok 2020 včetně harmonogramu jeho zpracování. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

691/21/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná 

Přerov z. s. 

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 Přerovem 

a subjektem Dechový orchestr Haná Přerov z. s., IČ: 03789209, se sídlem Smetanova 291,  

751 03 Brodek u Přerova, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mezinárodním 

hudebním festivalu v německém Böselu. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. (individuální 

 dotace) 

66,8 * - 50,0 16,8 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 5,0 + 50,0 55,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

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

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

692/21/4/2019 Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

 

VARIANTA I. 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit, aby vánoční trhy 2019 uspořádala 

příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova v rozsahu dle důvodové 

zprávy - varianta I, 

 

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

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 621,1 * - 2 180,0 278 441,1 

  141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 701,2 + 2 180,0 19 881,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 701,2 + 2 180,0 19 881,2 
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VARIANTA  II. 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit, aby vánoční trhy 2019 uspořádala 

příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova v rozsahu dle důvodové 

zprávy - varianta II 

 

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

ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 621,1 * - 1 878,5 278 742,6 

  141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 701,2 + 1 878,5 19 579,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 701,2 + 1 878,5 19 579,7 

 

 

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

9 se zdrželo 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel:  jednomyslně 11 pro 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 

 

693/21/5/2019 Územní plán města Přerova – změny 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) a    

§ 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí, že v průběhu projednání změn č. 12 a 12A 

Územního plánu města Přerova v souladu s ust. § 55b stavebního zákona nebyly uplatněny 

žádné připomínky ani námitky. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat v souladu s  ust. § 6 odst. 5 písm. c), § 43 

odst. 4 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 171 a následujících zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změny č. 12 a 12A Územního plánu 
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města Přerova, formou opatření obecné povahy, které jsou přílohami tohoto návrhu na 

usnesení. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, jako příslušné podle ust. § 6 odst. 

5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, o nepořízení změn Územního plánu města Přerova na základě 

požadavků žadatelů z důvodu nemožnosti prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných 

ploch podle ust. § 55 odst. 4) stavebního zákona a podle důvodové zprávy. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

694/21/5/2019 Regulační plán Michalov-Žebračka - vydání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova jako příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vzít na 

vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Regulačního plánu 

Michalov-Žebračka podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat, jako příslušnému podle s ust. § 6 odst. 5 

písm. d) a za použití §§ 68 a 69 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, a v souladu s ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění, Regulační plán Michalov-Žebračka formou opatření obecné povahy, 

které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

695/21/5/2019 Posouzení možné etapizace jihozápadního obchvatu Přerov 

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

 

Rada města Přerova po projednání žádá Olomoucký kraj v návaznosti na další probíhající strategické 

dopravní investice a vzhledem k finanční náročnosti celé stavby "II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, 

přeložka" o posouzení jejího rozdělení na etapy. 

 

V diskusi Ing. Střelec podal podnět týkající se projektu, aby byla zapracována možnost na Kojetínské 

ulici odbočit doprava, aby to nebyla slepá ulice. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 
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696/21/5/2019 I/55 MÚK Přerov - Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky Velká 

Dlážka 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov ve znění Vnitřního předpisu     

č. 05/2018 spočívající v přímém zadání zakázky malého rozsahu "I/55 MÚK Přerov - 

Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky Velká Dlážka" zpracovateli projektové 

dokumentace stavby ŘSD ČR "I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí" 

 

2. pověřuje vedoucího Odboru koncepce a strategického rozvoje uzavřením smlouvy o dílo na 

zhotovení dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro 

změnu stavby před dokončením v rozsahu změny projektové dokumentace pro provádění 

stavby „I/55 MÚK Přerov - Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky Velká Dlážka“. 

 

3.  pověřuje Odbor majetku a komunálních služeb jednáním s vlastníky pozemků p. č. 6707/1 a 

p. č. 6850/1 v k. ú. Přerov s cílem získání potřebných částí uvedených pozemků do vlastnictví 

města. 

 

V diskusi Mgr. Navařík, Ph.D. vznesl dotaz, jak bude u kruhového objezdu řešen provoz pro pěší a 

požádal o písemnou odpověď. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

697/21/5/2019 Kompenzace Dluhonicím 

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

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít strategii plnění 

požadavků občanů Dluhonic na vědomí. 

 

K předloženému materiálu proběhla diskuse ve věci předložených požadavků a jejich finančního 

vyčíslení. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

 

698/21/6/2019 Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu 

pravomocného rozhodnutí soudu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pohledávky za společností SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 

Valašské Meziříčí, IČ 60775530 z titulu rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské 

Meziříčí, č.j. 19 C 244/2017 ze dne 2.10.2018 v celkové výši 82 979,37 Kč. 

 

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

 

 

699/21/6/2019 Veřejná zakázka „Provedení přezkoumání hospodaření statutárního 

města Přerova za roky 2019 – 2021 a poskytování daňového 

poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení přezkoumání hospodaření 

statutárního města Přerova za roky 2019 – 2021 a poskytování daňového poradenství 

statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona 

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

č. 5/2018, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení pro 2. část veřejné zakázky účastníka FSG Finaudit, s.r.o., se 

sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, IČ: 61947407, z důvodu nesplnění podmínek 

účasti ve výběrovém řízení – nesplnění technických kvalifikačních předpokladů, 

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění 1. části veřejné zakázky malého rozsahu 

„Provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za roky 2019 – 2021 a 

poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“, je 

účastník výběrového řízení společnost HZ Brno spol. s r.o., se sídlem Minská 160/102, 616 

00 Brno, IČ: 46964720, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je 

současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

„Provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za roky 2019 – 2021 a 
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poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“, je 

účastník výběrového řízení společnost Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s., se sídlem 

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ: 26849534, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky, 

 

5. schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova, 

účetní a metodické poradenství mezi Statutárním městem Přerov, jako zadavatelem, a 

společností HZ Brno spol. s r.o., se sídlem Minská 160/102, 616 00 Brno, IČ: 46964720, jako 

vykonavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení přezkoumání hospodaření 

statutárního města Přerova za roky 2019 – 2021 a poskytování daňového poradenství 

statutárnímu městu Přerov na období 2020 – 2022,“  

  

Cena za plnění bude činit: 296 700,- Kč bez DPH, tj. 359 007,- Kč včetně 21% DPH. 

 

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

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

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

 

6. schvaluje uzavření smlouvy o poradenství mezi Statutárním městem Přerov, jako příkazcem, a 

společností Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s., se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 

00 Olomouc – Hodolany, IČ: 26849534, jako příkazníkem veřejné zakázky malého rozsahu 

„Provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Přerova za roky 2019 – 2021 a 

poskytování daňového poradenství statutárnímu městu Přerov na období 2020 - 2022“  

 

Cena za plnění bude činit: 726 000,- Kč bez DPH, tj. 878 460,- Kč včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 

statutárního města Přerova, účetní a metodické poradenství a smlouvy o poradenství, bude realizováno 

podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové, na základě jejího pověření usnesením           

19. Rady města Přerova č. usnesení 638/19/6/2019 ze dne 11.7.2019. 

 

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

 

 

700/21/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava propustku Př/Pop-P2 na ul. Kovářská         

(k zahrádkářské kolonii) v Přerově X - Popovicích“ – rozhodnutí          

o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava propustku Př/Pop-P2 na ul. Kovářská         

(k zahrádkářské kolonii) v Přerově X - Popovicích“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona    

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

č. 5/2018, 

 

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

propustku Př/Pop-P2 na ul. Kovářská (k zahrádkářské kolonii) v Přerově X - Popovicích“, je 
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účastník výběrového řízení společnost STAVBY A STATIKA spol. s r.o., se sídlem 1. máje 

230, 739 61 Třinec, IČ: 29451809, jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností STAVBY A STATIKA spol. s r.o., se sídlem 1. máje 230, 739 61 Třinec,           

IČ: 29451809, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava propustku Př/Pop-

P2 na ul. Kovářská (k zahrádkářské kolonii) v Přerově X - Popovicích.“  

 

Cena za plnění bude činit: 1 946 077,- bez DPH, tj. 2 354 753,17 Kč včetně 21% DPH. 

 

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

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

pověření usnesením 18. Rady města Přerova č. usnesení 611/18/6/2019 ze dne 26. 6. 2019. 

 

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

 

 

701/21/6/2019 Veřejná zakázka „Výměna docházkového systému“ – rozhodnutí         

o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna docházkového systému“, zadávané v 

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

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

 

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

docházkového systému“, je účastník výběrového řízení společnost COMINFO, a.s., se sídlem 

Nábřeží 695, 760 01 Zlín, IČ: 63482576, jehož nabídka respektuje stanovené zadávací 

podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy a servisní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako 

kupujícím/objednatelem, a společností COMINFO, a.s., se sídlem Nábřeží 695, 760 01 Zlín, 

IČ: 63482576, jako prodávajícím/dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna 

docházkového systému.“  

 

Cena za plnění bude činit: 519 800,- Kč bez DPH, tj. 628 958,- Kč včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní a servisní smlouvy mezi 

kupujícím/objednatelem a prodávajícím/dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hany Mazochové, na základě jejího pověření usnesením 16. Rady města Přerova       

č. usnesení 490/16/6/2019 ze dne 23. 5. 2019. 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil) 
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702/21/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bratrská    

v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bratrská v Přerově“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bratrská v Přerově“, postupem dle ustanovení § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 05/2018, 

 

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

 

Pořadové 

číslo 

Obchodní společnosti, sídlo IČ 

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

750 02 Přerov 

47150360 

  

2. Kamil Malenda, Rokytnice 76, 751 04 Rokytnice 73107409 

3. SKEL s.r.o., Jateční 62/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 25359690 

4. KULATÝ - ELEKTRO, s.r.o., Ibsenova 496/19, Olomouc-Povel, 779 00 

Olomouc 

29459419 

5. OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o., Chelčického 1131/29, 

Olomouc-Hodolany, 779 00 Olomouc 

04974000 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018, komisi pro otevírání 

obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

P. č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

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

2. Miroslav Kašpárek Magistrát města Přerova, Odbor 

správy majetku a komunálních 

služeb, Stavební technik, 

veřejné osvětlení, kanalizace 

Ing. Jaroslav Stojan projektant 

3. Jiří Raba Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, 

Oddělení investic 

Robert Goda Technické služby 

města Přerova, 

s.r.o., osoba 

zodpovědná za 

veřejné osvětlení 
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Administrátor Organizace Náhradník 

administrátora 

Organizace 

Ing. Ivana Šupová Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, 

Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

Mgr. Veronika Sovová Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení 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 nepřítomen (Ing. Navrátil) 

 

 

703/21/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina 

Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy kina Hvězda-rekonstrukce a 

zateplení střechy“. 

 

 

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

 

 

704/21/6/2019 Veřejná zakázka „Celková oprava bytových jader (koupelen) včetně 

prací souvisejících v 6 bytech v domě s pečovatelskou službou (DPS) 

Trávník 1 v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Celková 

oprava bytových jader (koupelen) včetně prací souvisejících v 6 bytech v domě                 

s pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Celková oprava bytových jader (koupelen) včetně prací souvisejících v 6 bytech v domě 

s pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově“, postupem dle ustanovení § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu           

s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 05/2018, 
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

Pořadové 

číslo 

Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 

Přerov 

25395653 

  

2. Zdeněk Horák, Mervartova 3380/4a, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 12687146 

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

4. ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

28611942 

5. Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 

49689053 

6. LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 163/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 27834280 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018, komisi pro otevírání 

obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

P. č. Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

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

Mazochová 

zástupce zadavatele 

2. Emanuel Řehoř Magistrát města Přerova, Odbor 

správy majetku a komunálních 

služeb, Oddělení bytové správy 

Stanislav Jurečka Magistrát města 

Přerova, Odbor 

správy majetku a 

komunálních služeb, 

Oddělení bytové 

správy 

3. Bc. Marek Rybářík Magistrát města Přerova, Odbor 

správy majetku a komunálních 

služeb, Oddělení bytové správy 

Ing. Kateřina 

Ministrová 

Magistrát města 

Přerova, Odbor 

správy majetku a 

komunálních služeb, 

Oddělení bytové 

správy 

Administrátor Organizace Náhradník 

administrátora 

Organizace 

Ing. Ivana Šupová Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných 

zakázek a dotací 

Mgr. Veronika Sovová Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení 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. 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil) 
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705/21/6/2019 II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného 

osvětlení v Přerově IV-Kozlovicích - Smlouva o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č.  VPI/MS/2019/00168 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

VPI/MS/2019/00168 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

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

komunikací a statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02  Přerov 

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 nepřítomen (Ing. Navrátil) 

 

 

706/21/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava komunikace v ulici Hlavní, Újezdec             

u Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava 

komunikace v ulici Hlavní, Újezdec u Přerova“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava komunikace v ulici Hlavní, Újezdec u Přerova“, postupem dle ustanovení § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a            

v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 05/2018, 

 

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

 

Pořadové číslo Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. EUROVIA CS, a.s., oblast Morava, závod Zlín, U Dřevnice 330, 

Louky, 763 02 Zlín 

45274924 

2. STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Střed, Holická 29, 

779 00 Olomouc 

60838744 

3. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín, 186 00 Praha 8 26271303 

4. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360213 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018, komisi pro otevírání 

obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
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  Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

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

2. David Holas Magistrát města Přerova, 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, Oddělení 

dopravy 

Irena Šikulová Magistrát města Přerova, 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, 

Oddělení dopravy 

3. Marek Hanzlík Výbor pro místní část Újezdec  Bc. Kristýna Štolfa  

  

Výbor pro místní část 

Újezdec 

 

Administrátor Organizace Náhradník 

administrátora 

Organizace 

Ing. Ivana Šupová Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných 

zakázek a dotací 

Mgr. Veronika Sovová Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení 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. 

 

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

 

 

707/21/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, 

Přerov – II.“ -  schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo                          

č. SML/0189/2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje následující úpravy rozpočtu 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                  

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210393  - 

Modernizace ZŠ Předmostí,  Hranická 14 (ITI)) 

20,0 - 15,0 5,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210354 

 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za 

mlýnem) 

23 610,0 + 15,0 23 625,0 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0189/2019 ze dne 17.1.2019,       

na realizaci stavby „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov – II.“  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. 
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3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem,     

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

V diskusi Ing. Střelec vznesl podnět, aby byla vymáhána škoda po projektantovi. 

 

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

 

 

708/21/6/2019 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí -            

13. etapa (ul. Teličkova 1-6)“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, 

schválení uzavření smlouvy  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

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

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 282 752,5 *   - 300,0 282 452,5 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210357 

 - Regenerace panelového sídliště  

 Předmostí – 13. etapa) 

  16 020,0  + 300,0   16 320,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

2. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v 

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-6)“, které 

vyplývají z provedených úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů smluvního zastoupení zadavatele 

pověřeného k provádění těchto úkonů podle § 43 zákona. 

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky je dodavatel IDS - 

Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, 

IČ 25869523, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona vybrala k uzavření 

smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. 

 

4. schvaluje uzavření úplatné smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., 

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ 25869523, jako dodavatelem podlimitní 

veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-6)“. 

 

Cena za plnění bude činit: 13 344 681,00 Kč bez DPH, tj. 16 147 064 vč. 21 % DPH. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě bodu 4. usnesení 19. Rady města Přerova 

konané dne 26.6.2019 (č. usn. 636/19/6/2019), pověřena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 
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VARIANTA  II. 

ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Regenerace panelového 

sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-6)“ 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučila navrhovatelka:  jednomyslně 11 pro 

 

 

709/21/6/2019 Veřejná zakázka „Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy               

s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“, 

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

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

 

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

pruh na ulici Vinařská ve Vinarech“, je účastník výběrového řízení společnost GALVA 

TRANS, s.r.o., se sídlem Na trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ 29195446, jehož nabídka 

respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností GALVA TRANS, s.r.o., se sídlem Na trávníku 414, 796 07 Držovice,                   

IČ 29195446, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Odstavný pruh na ulici 

Vinařská ve Vinarech“. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 399 717,90 Kč bez DPH, tj. 1 693 658,- Kč včetně 21% DPH. 

 

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

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

pověření usnesením 19. Rady města Přerova č. usnesení 639/19/6/2019 ze dne 11.7.2019. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

710/21/6/2019 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo. smlouvy objednatele 

SML/1163/2019, číslo smlouvy zhotovitele 3373/2019, na realizaci 

stavby „Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 

19“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet            

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210441 

 -Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova  

6 554,0 - 210,0 6 344,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210450 

 -Rekonstrukce chodníku ul. Seifertova  

5 000,0 - 50,0 4 950,0 

3111 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210511-  

 Kompletní oprava elektroinstalace, 

 MŠ Přerov, Kratochvílova 19) 

2 000,0 + 260,0 2 260,0 

 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/1163/2019,  

č. smlouvy zhotovitele 3373/2019, ze dne 08.07.2019, na realizaci stavby „Kompletní oprava 

elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 19“, se zhotovitelem Navláčil stavební firma, 

s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 253 01 144, dle přílohy č. 3.  

 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce a méněpráce). Cena za plnění se 

dodatkem č. 1 zvyšuje o 206 184,34 Kč bez DPH, z původní ceny 1 564 328,10 Kč bez DPH sjednané 

ve smlouvě, na konečnou cenu 1 770 512,44 Kč bez DPH.  

 

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

realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, na základě jejího pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 485/16/6/2019 ze dne 23.05.2019. 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

711/21/6/2019 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a dalších 

zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu N006/19/V00014394 na stavební práce 

s názvem „Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově“, které vyplývají z provedení 

úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve 

znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů komise pověřené            

k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 DAHASL s.r.o., č. p. 45, 503 27 Těchlovice,      

IČ: 04775325, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, 

 

3. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 2 Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín, Bartošova 

5532, PSČ 76001, IČ: 25301144, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, 

 

4. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 3 EMOS spol. s r.o., Přerov, Přerov I - Město, 

Šířava 295/17, PSČ 75002, IČ: 19014104, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém 

řízení, 
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5. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/19/V00014394 na stavební 

práce s názvem „Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově“, z důvodu vyloučení 

všech účastníků výběrového řízení. 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

712/21/6/2019 Akce nad 500 tis. Kč 2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí plnění realizace schválených Akcí 

nad  500 tis. Kč  roku 2019 dle přiložené tabulky a dle důvodové zprávy k datu 30.6.2019, 

 

2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí plnění schválených Projektových 

dokumentací (investice) roku 2019 dle přiložené tabulky a důvodové zprávy k datu 30.6.2019. 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

713/21/6/2019 Veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“, 

„Autobusová zastávka ul. Palackého“ a „Modernizace scénického 

osvětlení v Městském domě“ -  schválení dodatků ke smlouvám o dílo – 

úprava režimu DPH 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1267/2019 ze dne 29.7.2019, na 

realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“  mezi statutárním městem Přerov, 

jako objednatelem, a zhotovitelem GALVA TRANS, s.r.o., se sídlem Na trávníku 414, 796 07 

Držovice, IČ 29195446 , dle přílohy č. 1.  

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 14. Rady města Přerova konané 

dne 18. dubna 2019 (č. usn. 431/14/6/2019), pověřen náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1044/2019 ze dne 11.6.2019, na 

realizaci stavby „Autobusová zastávka ul. Palackého“  mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a zhotovitelem SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 527/6, 750 11 

Přerov, IČ 47155558, dle přílohy č. 2. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 14. Rady města Přerova konané 

dne 18. dubna 2019 (č. usn. 429/14/6/2019), pověřen náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

3. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1181/2019 ze dne 12.7.2019, na 

realizaci investice „Modernizace scénického osvětlení v Městském domě“  mezi statutárním 
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městem Přerov, jako objednatelem, a zhotovitelem Art Lighting Production, s.r.o., se sídlem 

Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 25569627, dle přílohy č. 3. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 14. Rady města Přerova konané 

dne 18. dubna 2019 (č. usn. 430/14/6/2019), pověřen náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

PŘESTÁVKA: 10:30 – 10:35 hodin 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

714/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerov  pozemku  p.č. 171/1 a  částí pozemku p.č. 

157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 171/1 ostatní plocha jiná plocha, o 

výměře 532 m2, části pozemku p.č. 157 orná půda, o výměře  234 m2,  části pozemku p.č. 168 orná 

půda o výměře 148 m2 a části pozemku p.č. 170  ostatní plocha o výměře 111 m2 vše v k.ú. Kozlovice 

u Přerova. 

 

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

 

 

715/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  6492/2 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6492/2 ostatní plocha o výměře 4027 m2 v 

k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 
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716/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6850/1, p.č. 

6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10 a p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 6850/1 vodní plocha o výměře 5243 m2, p.č. 6850/4 vodní plocha o výměře 750 m2, p.č. 

6850/8 vodní plocha o výměře 151 m2,  p.č. 6850/10 vodní plocha o výměře 677 m2 a p.č. 6850/12 

vodní plocha o výměře 44 m2 vše v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

717/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – části 

pozemku p.č. 368/4 za část pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

p.č. 368/4 orná půda o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

za část pozemku p.č. 368/2 orná půda o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví pana Ing, 

J.K. bez doplatku rozdílu cen pozemků. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

718/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 357/1 v k.ú. 

Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 357/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 vše v k.ú. Předmostí z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

719/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1019/14, p.č. 

1019/13, jehož součástí je budova občanského vybavení č.p. 3248, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem pozemků p.č. 

1019/14 ost. pl, ost. komunikace o výměře 11.345 m2, p.č. 1019/13 zast. pl.  a nádvoří o výměře 516 

m2, jehož součástí je budova občanského vybavení č.p. 3248, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov a movité věci dle přílohy. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

720/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - prostor v budově občanské 

vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov (Strojař) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku prostor       

v budově občanské vybavenosti č.p. 336, vyjma prostoru o celkové výměře 114,76 m2 v 1.NP  (prostor 

situovaný v přízemí budovy pod terasou), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 3820 zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov (Strojař). 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

721/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 391 v k.ú. Újezdec 

u Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č.  391 zahrada  o výměře 514m2 v k.ú. 

Újezdec  u Přerova z vlastnictví StMPr. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

722/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

z majetku statutárního města Přerova –    pozemku  p.č. 863   v k.ú.  

Újezdec u Přerova 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku  p.č.  863 zahrada  o výměře 517 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 
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723/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod částí pozemku p.č. 5466/138 orná půda o výměře celkem  cca 800 m2 v k.ú. 

Přerov. 

 

2. ukládá odboru správy majetku zahájit úkony s cílem realizovat směnu pozemku/ů v majetku 

statutárního města Přerova za pozemek  p.č. 5466/179 orná půda o výměře celkem  6281 m2 v 

k.ú. Přerov v majetku Státního pozemkového úřadu. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

724/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a 

p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                     

Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 

věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v 

k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. st. 803/7 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 a p.č. 222/26 ostatní plocha o výměře 416 m2 oba 

v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého kraje, se 

sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemku p.č. 4951/1 ostatní 

plocha o výměře 6780 m2 v k.ú. Přerov z majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a do majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

725/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod částí pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha  o výměře celkem cca 180 m2  v k.ú. 

Penčičky. 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem částí pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha  

o výměře celkem cca 180 m2  v k.ú. Penčičky. 

 

3. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zadat zpracování studie řešení návsi v místní 

části Penčice (p.č. 684/2, p.č. 684/1 v k.ú. Penčičky). 

 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 684/2 ostatní 

plocha  o výměře celkem cca 180 m2  v k.ú. Penčičky. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem částí pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha  o 

výměře celkem cca 180 m2  v k.ú. Penčičky. 

     

Navrhovatel p. Zácha podal protinávrh, aby za 1. Rada města schválila záměr – úplatný převod, dále 

ponechat bod 2. a bod 3. zrušit. 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy:  jednomyslně 11 pro 

 

 

726/21/7/2019 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – částí 

pozemku p.č. 200/6 a p.č. 200/7 oba v k.ú. Vinary u Přerova a části 

pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 1014 a p.č. 249/2 

oba  v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu části pozemku 

p.č. 200/6 orná půda o výměře cca 430 m2 v k.ú. Vinary u Přerova, části pozemku p.č. 200/7 orná půda 

o výměře cca  150 m2 v k.ú. Vinary u  Přerova a části pozemku p.č. 760/1 o výměře cca 790 m2 v k.ú. 

Čekyně ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 249/2 zahrada o výměře 135 m2 a 

pozemku p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví          

Mgr. L.Ch.  bez doplatku rozdílu cen pozemků. 

 

Ing. Střelec upozornil, že zde chybí stanovisko místního výboru. 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová požádala, aby po projednání realizace záměru, bylo doplněno 

také vyjádření odboru ekonomiky, zejména z pohledu DPH. 

 

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

 

 

727/21/7/2019 Modernizace systému sběru odpadů v Přerově 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Petr Měřínský, primátor a 

Ing. Bohumír Střelec, radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o přípravě modernizace systému sběru odpadů v Přerově. 
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2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci se společností Technické 

služby města Přerova, s.r.o. a společností Agentura ValFia, s.r.o. připravit a podat žádost o 

dotaci na projekt "Modernizace systému sběru odpadů v Přerově." 

 

3. 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 

592 059,7  + 10 500,0 602 559,7 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  po 

úpravě 

 

3725 520 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200563 

 - Modernizace systému sběru odpadů 

0,0 + 10 500,0 10 500,0 

 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

728/21/7/2019 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků 

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

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit usnesení 

Zastupitelstva města Přerova ze dne 30.4.2019 č. 147/5/6/2019  bod 3. tak, že nově zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerov -  spoluvlastnického podílu 2253/4541 na pozemku p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 385 m2 za kupní cenu 324 901,- Kč, spoluvlastnického podílu 20563/22705 na pozemku p.č. 

4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2
 za kupní cenu 593 995,- Kč, spoluvlastnického 

podílu 7440/9839 na pozemku p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2 za kupní 

cenu 640 518,- Kč, spoluvlastnického podílu  4131/9878 na pozemku p.č. 3114/3 zastavěná plocha  a 

nádvoří  o výměře 14 m2 za kupní cenu 11 291,-  Kč a spoluvlastnického podílu  8401/22903 na 

pozemku p.č. č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří za kupní cenu 243 946,- Kč  vše v k.ú. Přerov, do 

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

00053236. Celková kupní cena  činí 1. 814 651,- Kč. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

729/21/7/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

–    pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí pozemků p.č.  

6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 6800/2, 6801, vše       

v k.ú. Přerov 

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

převod pozemků  p.č. 6772/1 ost. plocha , p.č. 6784/5 ost. plocha , p.č. 6784/8 ost. plocha a částí 

pozemků p.č.  6773/1 ost. plocha , p.č. 6784/3 ost. plocha , p.č. 6784/4 ost. plocha , p.č. 6784/7 ost. 

plocha , 6800/1 ost. plocha , 6800/2 ost. plocha , 6801 ost. plocha , vše v k.ú. Přerov,  geometrickým  

plánem  č. 6984-49/2019  označené  jako pozemek  p.č.  6801 ost. plocha  o výměře 274 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví  K.H. za kupní cenu  v místě a čase 

obvyklou  ve výši 110 000,- Kč, tj.  401,45 Kč/m2 navýšenou o DPH tj. 133 100,- Kč, 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

730/21/7/2019 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 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada, dle geometrického plánu č. 347-106/2018 označené jako 

pozemek p.č. 483/10 zahrada 64 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví Ing. V.C. za kupní cenu ve výši 9.500,- Kč, včetně DPH, t.j. 148,43 Kč/m2 - cena v místě a 

čase obvyklá. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

731/21/7/2019 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 6868/5  v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

nabyvatelem na pozemek p.č. 6868/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 460 m2 v k.ú. Přerov,   za 

podmínek uvedených  čl. IV smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného 

práva. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

732/21/7/2019 Směna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerov –  části 

pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov za  

pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu části pozemku p.č. 2573/1 

trvalý travní porost označenou geometrickým  plánem č. 6768-73/2018 vyhotoveného firmou 

Geokam s.r.o.   jako pozemek p.č. 2573/8 o výměře  265 m2 a pozemku p.č. 2573/7 zastavěná 
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plocha a nádvoří  o výměře 13 m2 oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov  

za  pozemek p.č. 6497/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov, ve 

vlastnictví J.O. s doplatkem cen směnovaných nemovitostí ve prospěch statutárního města 

Přerov ve výši 46 730,- Kč. 

 

2 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - práva příjezdu a přístupu na nově 

vzniklý pozemek p.č. 2573/8 v k.ú. Přerov  v rozsahu  geometrického plánu č. 6768-73/2018 

pro vlastníka pozemku p.č. 2573/8 v k.ú. Přerov , pana J.O., za jednorázovou úhradu 9 140,- 

Kč. 

 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

733/21/7/2019 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. Předmostí za 

pozemek p.č. 6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 510/9 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1258-137/2018 označené novým p.č. 

510/19 ostatní plocha o výměře 161 m2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova za 

pozemek p.č. 6752/52 orná půda o výměře 127 m2 v k.ú. Přerov a část pozemku p.č. 6752/32 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 6834-116/2018 označené novým p.č. 6752/94 ostatní plocha o 

výměře 21 m2 v k.ú. Přerov v majetku společnosti EMOS property s.r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, 

IČ: 62301527 s doplatkem rozdílu obvyklých cen pozemků ve výši 6.000,- Kč ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

734/21/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

nebytové jednotky č. 240/92 v budově bytový dům č.p. 240, příslušné    

k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č.  2883/87 v k.ú. Přerov 

(Budovatelů 3) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  

nájemní smlouvy ze dne 25.4.2002, ve znění dodatků č. 1 ze dne 2.9.2002, č. 2 ze dne 6.2.2003, č. 3 ze 

dne 23.9.2005, č. 4 ze dne 30.6.2014, č. 5 ze dne 26.6.2017, č. 6 ze dne 10.7.2019, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a pobočným spolkem Konfederace politických vězňů 

České republiky, se sídlem Praha - Vinohrady, Škrétova 44/6, IČ 00417581, jako nájemcem na  

nebytovou jednotku č. 240/92 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 240, příslušné k části 

obce Přerov I-Přerov na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) o celkové výměře 41,45 

m2, ke dni 31.8.2019. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 
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735/21/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. 

Přerov (Palackého 1) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 

nájemní smlouvy ze dne 10.12.2018 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Lenkou 

Gregovskou, místem podnikání Přerov I-Město, nám. Svobody 1903/15, IČ 40289541, jako nájemcem 

na  prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 

je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 68,91 m2, ke dni 

31.8.2019. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

736/21/7/2019 Nájemní smlouva s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových na nájem části nebytových prostor - jiného nebytového 

prostoru č. 555/5 v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16, 

Přerov) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Českou republikou – 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2,  jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem 

části nebytových prostor o celkové výměře 602,02 m2 – jiného nebytového prostoru č. 555/5 v budově 

č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. 

TGM 16, Přerov) a podílu id. 60202/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a 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. Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu k výkonu státní 

správy v přenesené působnosti v oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů 

a evidence motorových vozidel. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  od 1.9.2019 do  

doby převodu vlastnictví k jednotce č. 555/5 s příslušnými podíly na budově a pozemcích, nejdéle 

však do 31.8.2027. Výše nájemného bude činit 1.110.612,- Kč/rok  (měsíční splátky 92.551,- Kč) a 

výše záloh na úhradu nákladů spojených se zajišťování služeb bude činit 28.183,- Kč/měsíc. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

737/21/7/2019 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostor v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části 

obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č.  st. 481 v k.ú. 

Předmostí (Tyršova 68) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní smlouvy ze dne 

4.1.1991, ve znění dodatků č. 1 ze dne 18.10.1993, č. 2 ze dne 31.8.1994, č. 3 ze dne 

30.9.1994, č. 4 ze dne 30.6.1995, č. 5 ze dne 19.6.1998, č. 6 ze dne 19.6.1998, č. 7 ze dne 

27.10.1998, č. 8 ze dne 1.11.1999, č. 9 ze dne 25.9.2000, č. 10 ze dne 12.2.2003, č. 11 ze dne 

20.6.2003, č. 12 ze dne 26.1.2006, č. 13 ze dne 23.6.2008, č. 14 ze dne 25.5.2011, č. 15 ze dne 

30.8.2011, č. 16 ze dne 26.10.2011, č. 17 ze dne 8.5.2013, č. 18 ze dne 19.6.2013, č. 19 ze dne 

11.3.2014 a  č. 20 ze dne 9.7.2018 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, sídlem Přerov I-

Město, Kabelíkova 14a, IČ 49558854, jako nájemcem na prostor č. 101 v objektu občanského 

vybavení č.p. 404, příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č. 

st. 481 v k.ú. Předmostí (Dům s pečovatelskou službou Tyršova 68) o celkové výměře 124,86 

m2, ke dni 31.8.2019. 

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní smlouvy ze dne 

27.3.1991, ve znění dodatků č. 1 ze dne 18.10.1993, č. 2 ze dne 31.8.1994, č. 3 ze dne 

30.9.1994, č. 4 ze dne 30.6.1995, č. 5 ze dne 19.6.1998, č. 6 ze dne 19.6.1998, č. 7 ze dne 

3.2.1999, č. 8 ze dne 1.11.1999, č. 9 ze dne 21.2.2001, č. 10 ze dne 12.2.2003, č. 11 ze dne 

20.6.2003, č. 12 ze dne 26.1.2006, č. 13 ze dne 23.6.2008, č. 14 ze dne 25.5.2011, č. 15 ze dne 

26.10.2011, č. 16 ze dne 18.6.2013, č. 17 ze dne 11.3.2014 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, sídlem 

Přerov I-Město, Kabelíkova 14a, IČ 49558854, jako nájemcem na prostor č. 102 v objektu 

občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, který je součástí 

pozemku p.č. st. 481 v k.ú. Předmostí (Dům s pečovatelskou službou Tyršova 68) o celkové 

výměře 40,60 m2, ke dni 31.8.2019. 

 

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

dne 19.4.2000, ve znění dodatků č. 1 ze dne 15.9.2000, č. 2 ze dne 12.2.2003, č. 3 ze dne 

26.1.2006, č. 4 ze dne 23.6.2008, č. 5 ze dne 20.5.2009, č. 6 ze dne 25.5.2011, č. 7 ze dne 

26.10.2011, č. 8 ze 9.4.2014 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a 

příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, sídlem Přerov I-Město, Kabelíkova 

14a, IČ 49558854, jako vypůjčitelem na prostor č. 103 v objektu občanského vybavení č.p. 

404, příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 481 v k.ú. 

Předmostí (Dům s pečovatelskou službou Tyršova 68) o celkové výměře 20,98 m2, ke dni 

31.8.2019. 

 

4. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor č. 101 v objektu občanského vybavení č.p. 

404, příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 481 v k.ú. 

Předmostí (Dům s pečovatelskou službou Tyršova 68) o celkové výměře 201,21 m2 mezi 

statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Sociální služby města 

Přerova, sídlem Přerov I-Město, Kabelíkova 14a, IČ 4955885, jako vypůjčitelem. Výpůjčka 

bude uzavřena na dobu určitou, 3 roky, s účinností od 1.9.2019 do 31.8.2022. Účelem 

výpůjčky bude využití prostoru pro provozování domu s pečovatelskou službou. Ujednáním 

smlouvy bude čerpání podpory malého rozsahu a stanovení její výše. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

738/21/7/2019 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 

6569/13, p.č. 3473/1, p.č. 3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 4943/1, 

p.č. 4943/2, p.č. 4943/5, p.č. 4943/6, p.č. 5084/21, p.č. 5084/27, p.č. 

5084/28, p.č. 5084/31, p.č. 6568/11, p.č. 6569/2, p.č. 6569/12, p.č. 

6569/14 a p.č. 6569/15 vše v k.ú. Přerov  
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 

269 m2, p.č. 4943/7 ostatní plocha o výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní plocha o výměře 565 m2,  

p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 m2, části p.č. 

3473/1 ostatní plocha o výměře 241 m2, p.č. 3473/55 o výměře 31 m2, části p.č. 3477/1 ostatní plocha 

o výměře 137 m2, p.č. 3477/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, části p.č. 4943/1 ostatní plocha o výměře 

281 m2, části p.č. 4943/2 ostatní plocha o výměře 1253 m2, p.č. 4943/5 ostatní plocha o výměře 90 m2, 

p.č. 4943/6 ostatní plocha o výměře 241 m2, části p.č. 5084/21 ostatní plocha o výměře 177 m2, p.č. 

5084/27 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 5084/28 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 5084/31 ostatní 

plocha o výměře 361 m2, části p.č. 6568/11 ostatní plocha o výměře 713 m2, části p.č. 6569/2 zahrada 

o výměře 26 m2, p.č. 6569/12 ostatní plocha o výměře 130 m2, p.č. 6569/14 ostatní plocha o výměře 

40 m2, p.č. 6569/15 ostatní plocha o výměře 6 m2 vše v k.ú. Přerov a uzavření smlouvy o výpůjčce 

mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Praha, na Pankráci 56, IČ: 65993390. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

ode dne protokolárního předání předmětu výpůjčky vypůjčiteli do dne protokolárního předání 

předmětu výpůjčky půjčiteli s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

739/21/7/2019 Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby I/55 

Přerov – průtah centrem 1. etapa“ na pozemcích p.č. 821/2, p.č. 822, 

p.č. 823/3, p.č. 883/4, p.č. 890/2, p.č. 891/1, p.č. 7289/4, p.č. 7289/19, p.č. 

7289/25, p.č. 7289/44, p.č. 7289/53, p.č. 7289/55, p.č. 7289/56, p.č. 

7289/57 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje:  

 

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „IO-01 SSZ – Křižovatka Velké Novosady – 

Komenského – Kojetínská“ a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  

a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a oprav tohoto stavebního objektu 

k tíži pozemků p.č. 821/2, p.č. 822, p.č. 823/3, p.č. 7289/44, p.č. 7289/53, p.č. 7289/55, p.č. 7289/56 a 

p.č. 7289/57 vše v k.ú. Přerov v majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56 ve prospěch statutárního města Přerova, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 6414-78031/2016,  

 

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „IO-02 SSZ – Přechod pro chodce – ulice Kramářova“ 

a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a 

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

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a oprav tohoto stavebního objektu k tíži pozemků p.č. 

890/2 a p.č. 891/1 oba v k.ú. Přerov v majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56 ve prospěch statutárního města Přerova, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 6415-78032/2016,  

 

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „IO-04 SSZ – Křižovatka Tovární – Denisova“ a s tím 
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spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

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

údržby, včetně případné rekonstrukce a oprav tohoto stavebního objektu k tíži pozemku p.č. 7289/4 v 

k.ú. Přerov v majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem 

Praha 4, Na Pankráci 56 ve prospěch statutárního města Přerova, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 6418-78034/2016, 

 

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „IO-05 SSZ – Koordinační kabel SSZ + prostupy v km 

0,300“ a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

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

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a oprav tohoto stavebního objektu k tíži 

pozemků p.č. 823/3, p.č. 883/4, p.č. 890/2, p.č. 7289/19, p.č. 7289/25 a p.č. 7289/55 vše v k.ú. Přerov 

v majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na 

Pankráci 56 ve prospěch statutárního města Přerova, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 

6419-78035/2016, 

 

a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „SO 428 Přeložka podzemního kabelového vedení 

Přerov VO v km 0,450-0,650“ a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  

strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené 

nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a oprav tohoto 

stavebního objektu k tíži pozemků p.č. 7289/55  a p.č. 7289/57 oba v k.ú. Přerov v majetku ČR - 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56 ve 

prospěch statutárního města Přerova, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6391-

78015/2016.   

 

Věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 97.323,- Kč 

včetně DPH. ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR nese náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku sítí 

pro veřejnou potřebu včetně nákladů na zaplacení náhrady za zřízení věcného břemene a proto je 

předmětem smlouvy o zřízení služebnosti dohoda o zániku vzájemných pohledávek jejich započtením. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

740/21/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemku p.č. 6868/1 a p.č. 6865/1 v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví ČR – SŽDC s.o. a pozemku p.č. 3391/1, p.č 3396 a p.č. 

6852/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Precheza a.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat stavbu „Modernizace místa křížení-mosty 

přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská“ a s tím spojeného omezení povinného, 

spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a oprav této stavby v rozsahu dle geometrického plánu č. 6922-

50a/2019, a to ve prospěch Statutárního města Přerova, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov  

IČ 00301825 k  tíži pozemku  p.č. 6868/1 a 6865/1 v k.ú. Přerov. Věcné břemeno – služebnost 

bude zřízena tak, že bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi 
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statutárním městem Přerov, jako oprávněným ze služebnosti a Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 

70994234, jako povinným ze služebnosti. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 111.456,- Kč, která bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. 

 

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat stavbu „Modernizace místa křížení-mosty 

přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská“ a s tím spojeného omezení povinného, 

spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a oprav této stavby v rozsahu dle geometrického plánu č.  6922-

50b/2019, a to ve prospěch Statutárního města Přerova, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov,  

IČ 00301825 k  tíži pozemku p.č. 3391/1, 3396 a 6852/1 v k.ú. Přerov. Věcné břemeno – 

služebnost bude zřízena tak, že bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene – 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako oprávněným ze služebnosti a společností 

PRECHEZA a.s., se sídlem nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ 26872307, jako povinným ze služebnosti. Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 229.387,- Kč, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

741/21/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat vedení přípojky el. zemního kabelu NN  a s 

tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení přípojky el. zemního kabelu NN  ve prospěch 

statutárního města Přerova k  tíži pozemku p.č.  6868/83 v k.ú. Přerov.  

 

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným 

ze služebnosti a České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, IČ: 70994226, jako 

budoucími povinnými ze služebnosti. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 6 měsíců ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu stavby „Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova“. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

742/21/7/2019 Uzavření smlouvy o právu a podmínkách využití účelové komunikace 

č. I/55 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o právu a podmínkách využití účelové 

komunikace č. I/55 v k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerovem, jako vlastníkem účelové 

komunikace a společností TRIKO s.r.o., IČ 26840081, se sídlem Komenského 1035/4, Přerov I-
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Město, 750 02 Přerov, jako stavebníkem a investorem stavební akce "Zemník Žeravice", jejímž 

předmětem je souhlas vlastníka účelové komunikace s provedením stavební akce "Zemník Žeravice", 

při které bude využívána účelová komunikace vedoucí ke skládce TKO Žeravice a stanovení 

podmínek, za kterých bude možno účelovou komunikaci využívat dle článku III. Smlouvy o právu a 

podmínkách využití účelové komunikace č. I/55. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

743/21/7/2019 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - 

II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č.1 k darovací smlouvě č. 2017/3770/OMPSČ/OSB, MMPr/SML/3984/2017 ze dne 

16.1.2018 uzavřené mezi Olomouckým krajem, jako dárcem a statutárním městem Přerov, jako 

obdarovaným. 

 

Předmětem dodatku je: 

1. změna  v textu v čl. I odst. 1 třetí odrážka:  

 

 - chodníků vybudovaných v ulici Tržní a Velké Novosady, chodník levostranný je sdružen s 

cyklostezkou, chodník pravostranný je v šíři 3,00 m, vše vybudované v rámci stavebního objektu "SO  

Chodníky podél silnice III/04720" vše v k.ú.  Přerov, obec Přerov, ve výši  1 690 011, 22 Kč včetně 

vegetačních úprav, ke kterým došlo v rámci zásahu do stavby a to tak, že byla provedena realizace SO 

- vegetační úpravy a náhradní výsadba ve výši 807 179,77 Kč. Celkové náklady tak činily 2 497 

190,99 Kč. 

 

 -  Ostatní ustanovení darovací smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

744/21/7/2019 Mechanizovaná výsadba cibulovin 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o záměru výsadby cibulovin mechanizovaným způsobem, 

 

2. schvaluje výběr firmy pro realizaci mechanizované výsadby cibulovin dle důvodové zprávy, 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb uzavřít smlouvu o dílo se společností 

Flower Your Place Central Europe s.r.o. 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín:30.08.2019 

 

Hlasování:  9 pro, 2 se zdrželi (Ing. Mazochová, Ing. Střelec) 
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745/21/7/2019 Smlouva o nájmu urnového místa 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy o nájmu urnového místa, 

 

2. schvaluje návrh Smlouvy o nájmu urnového místa dle důvodové zprávy, 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb a Technickým službám města Přerova, 

s.r.o. sjednávat s žadateli nájem urnového místa dle smlouvy o nájmu urnového místa.  

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Ing. Bohumír Střelec 

Termín: 30.8.2019 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

746/21/7/2019 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, 

Přerov XI – Vinary, Za Vrbím“- méně a více práce 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se stavby „Oprava propustku 

Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI – Vinary, Za Vrbím“ mezi Statutárním městem Přerovem a spol. 

KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, ve znění dle 

přílohy č.1. 

 

2. pověřuje Ing. Petra Měřínského, primátora k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo týkající 

se stavby „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI – Vinary, Za Vrbím“ mezi 

statutárním městem Přerovem a spol. KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 

Bruntál, IČ: 62360213, ve znění dle přílohy č.1. v celkové ceně 2. 275. 942,08 Kč vč. DPH. 

 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce a méněpráce). Původní celková 

cena za provedení nebude překročena, ale ponížena a to z původních 1 888 887,35 Kč bez DPH (tj. 

2.285.553,69 Kč vč. DPH) na nových 1 880 943,88 (tj. 2.275.942,08 Kč vč. DPH). 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 30.09.2019 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

747/21/7/2019 Úprava smluvního vztahu se společností NEJ.cz, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění zařízení mezi společností Nej.cz s.r.o., se sídlem 

Francouzská75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov dle Přílohy č. 1, u objektů Bartošova 22, B. Němcové 15, Husova 7, 

Husova 9, Husova 11, Husova 13, Husova 15, Husova 17, Kainarova 12, Kojetínská 5, 

Komenského 18, Komenského 54, Kopaniny 10, Kopaniny 12, Škodova 33, Kratochvílova 20, 

Kratochvílova 22, Kratochvílova 14, Kozlovská 17, Mervartova 9, Na hrázi 24, Na hrázi 26, 

Na hrázi 28, Na hrázi 30, Na hrázi 32, Na hrázi 34, Fügnerova 1, Trávník 1, Tyršova 68, U 

Strhance 13, U Žebračky 18, Žerotínovo nám. 44, Fr. Rascheho 3, Fr. Rascheho 7, Denisova 6, 

Denisova 8, Denisova 10, Denisova 12, Gen. Štefánika 4, Gen. Štefánika 6, Gen. Štefánika 7, 

Osmek 5, Jižní II/13, Jižní III/2, Jižní III/4, Jižní III/7, Jižní I/25, Jižní I/22, Jižní I/ 24, Jižní II/ 

8, Jižní II/5, Jižní IV/ 2, Jižní IV/4, Jižní IV/16, Kojetínská 22, Kojetínská 36, Kojetínská 38, 

Kojetínská 24, Osmek 7. 

 

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

podpisu Smlouvy o umístění zařízení dle Přílohy č. 1 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

748/21/7/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

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

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

14.10.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 2.553.788,00 Kč za paní H.G. a panem 

M.G.,a to za byt č. 8 v objektu k bydlení č.p. 2486, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 5734/17  v k.ú. Přerov. 

 

 

VARIANTA  II. 

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

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

14.10.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 2.553.788,00 Kč za paní H.G. a panem 

M.G.,  a to za byt č. 8 v objektu k bydlení č.p. 2486, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 5734/17  v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel:  jednomyslně 11 pro 

 

 

749/21/7/2019 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a M.P., nájemcem bytové jednotky č. 3 v objektu k bydlení č.p. 1625, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 919 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách 

pohledávek statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na služby spojené s užíváním bytu 

a vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 14.10.2019 v částce 80.049,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 2.500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 32 měsíců/2.500,00 Kč a 1 měsíc/49,00 Kč 

ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a 

výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze 

splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a M.P., nájemcem bytové jednotky č. 3 v objektu k bydlení č.p. 1625, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 919 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek 

statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na služby spojené s užíváním bytu a 

vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 14.10.2019 v částce 80.049,00 Kč, a to v měsíčních 

splátkách 2.500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 32 měsíců/2.500,00 Kč a 1 měsíc/49,00 Kč 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal) 

 

 

8. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ PROGRAMŮ PRO ROK 2020 

 

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

 

Na jednání Rady města byla přizvána Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a 

školství. 

 

750/21/8/2019 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,      

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační 

programy ve znění dle příloh Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020 takto: 

 

 Dotační program A. na podporu oblasti kultury pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 

 Dotační program A. na podporu oblasti sportu pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 12 538 500 Kč,  
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 Dotační program A. na podporu oblasti volného času pro rok 2020 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného     

v tomto dotačním programu činí 346 100 Kč,  

 

 Dotační program A. na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2020 s tím,                     

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

 

 Dotační program B. na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a zdravotní 

pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 

2020 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 416 800 Kč. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020 za těchto podmínek: 

 

Dotační program A. 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 30. 09. 2019 do 11. 10. 2019, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 28. 8. 2019 v Městském informačním centru na nám. 

TGM a na pracovištích: 

 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 02 

Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 

7), 750 02 Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální a 

zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.  

 

Dotační program B. 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 01. 01. 2020 do 15. 09. 2020, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 01. 01. 2020 na pracovišti: 

 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 02 

Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 

7), 750 02 Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální a 

zdravotní. 

 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 
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9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

751/21/9/2019 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 

statutárním městem Přerov před uplynutím 6 letého období na 

vedoucím pracovním místě  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh nového vnitřního předpisu č. XX/2019 Hodnocení práce ředitelů škol a 

školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov před uplynutím 6 letého období na 

vedoucím pracovním místě s účinností od 1.9.2019, 

 

2. ukládá náměstkovi primátora Mgr. Petru Koubovi, vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. 

Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže Mgr. Petru Hrbkovi, provést 

hodnocení práce níže uvedených ředitelů příspěvkových organizací v souladu s navrhovaným 

vnitřním předpisem, a to za předpokladu schválení bodu 1 výše uvedeného usnesení: 

 

 paní Mgr. Ilony Bočinské, ředitelky Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, 

 pana Mgr. Miroslava Fryštackého, ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13, 

 pana Mgr. Martina Černého, ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, 

 pana Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., ředitele Základní školy Přerov, Želatovská 8, 

 paní Mgr. Jitky Kořínkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, 

 paní Věry Cimbálníkové, ředitelky Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvkové 

organizace.   

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

752/21/9/2019 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu zaměření finančního příspěvku 

zřizovatele na sportovní profilaci Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, se 

sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká Dlážka 5, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

spojených s realizací sportovní profilace Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 

47858354, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká Dlážka 5, pro období 9/2019 až 12/2024, 

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

rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 
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753/21/9/2019 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí monitorovací zprávu za období 

9/2018 – 8/2019 ve věci sportovního zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední 

hokej, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a rozsah financování nákladů 

spojených s realizací sportovního zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8,                  

IČ: 49558862, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8, pro období 9/2019 až 

12/2024, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto 

nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

754/21/9/2019 Předfinancování projektu „Šablony OPVVV II – ZŠ Přerov, Trávník 

27“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší usnesení číslo 662/19/8/2019 z 19. schůze Rady města Přerova 

konané dne 11. července 2019. 

 

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

 

 

755/21/9/2019 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 

rok 2019/2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

individuální dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní mateřská 

škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní 

náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – 

výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2019, a to pouze za splnění následujících podmínek: 

 

 Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2019 zapsáno k předškolnímu vzdělávání 

alespoň 20 dětí, 

 

 úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 pro celodenní dítě (mimo poslední 

ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 

maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 
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předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 

příslušný školní rok. 

 

Hlasování:  9 pro, 1 se zdržel (Ing. Passinger), 1 nepřítomen (Ing. Střelec) 

 

 

756/21/9/2019 Přijetí nepeněžitých a peněžitých darů účelově určených do vlastnictví 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých a peněžitých darů účelově 

určených do vlastnictví Základní školy Přerov, Želatovská 8, Základní školy J. A. Komenského a 

Mateřské školy Přerov – Předmostí, Hranická 14, Základní školy Přerov, U tenisu 4, Městské 

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace a Základní školy Přerov, Svisle 13, příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 

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

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

757/21/9/2019 Vnitřní předpis Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských 

zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh nového vnitřního předpisu č. .../2019 Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol 

a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov s účinností od 1. 9. 2019, 

 

2. schvaluje úpravu zvláštního příplatku u ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov s 

účinností od 1. 9. 2019, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě a za předpokladu schválení 

bodu 1 výše uvedeného usnesení. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

758/21/9/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate 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 Karate Přerov, z. s., IČ: 64989089, se sídlem Neumannova 

2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů na dopravu, 

ubytování a účastnické poplatky členů na Mistrovství světa v karate KWF, konané ve 

dnech 7. – 10. 11. 2019 v Tokiu v Japonsku. 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 úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální dotace) 16,8* - 16,8 0,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 629,3* - 8,2 280 621,1 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace) 5 044,0* + 25,0 5 069,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 503,0* + 8,2 39 511,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

759/21/9/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-

město v AČR 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem 

Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s organizací významné sportovní akce, FIA Mistrovství Evropy v autokrosu, 
konané ve dnech 23. – 25. 8. 2019 v Přerově. 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 úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

116,8* -50,0 66,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

4 994,0 50,0 5 044,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování:  10 pro, 1 se zdržel (Mgr. Navařík) 
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10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

760/21/10/2019 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 

provozovaných na území statutárního města Přerov. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

761/21/10/2019 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům a DPS 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše pro nájem 66,92 m2, v domě č. 

p. 741, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 915,  v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem M.P., za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 03. 2020 s možností prodloužení. 

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

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 16 (1+0), o ploše 

25,57 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní J.G., za nájemné ve výši 956,- Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 2, na dobu určitou do 31.03 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

27,12 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném    

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc.2883/60, v k. ú. Přerov Trávník, č. o. 1        

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní Z.B., za nájemné ve výši 1 014,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31.03. 2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.10.2019 

Hlasování:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazcohová) 
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762/21/10/2019 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2019"  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2 828 Kč - 1 ks 50 l sud ZUBR Grand 

(v hodnotě 1.581 Kč s DPH), 1 ks 30l sud ZUBR Yuzu a limeta (v hodnotě 996 Kč s DPH) a 

300 ks kelímků 0,3l (v hodnotě 251 Kč s DPH) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov jako obdarovaným a společností Pivovar ZUBR a.s., IČ: 47676906, se sídlem 

Komenského 3490/35, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, jako dárcem, jejímž předmětem je 

tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior 

symposium 2019"v Přerově dne 3. 10. 2019, 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci 

"Senior symposium 2019" v Přerově dne 3. 10. 2019 ve výši 12 100 Kč včetně DPH mezi 

statutárním městem Přerov jako zajišťovatelem reklamy a společností GEMINI oční klinika 

a.s., IČ: 26906295, se sídlem U Křížku 572, Průhonice, PSČ 252 43, jako objednatelem 

reklamy, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2111  Příjmy z poskytování služeb a 

výrobků (reklama) 

0,0 + 12,1 12,1 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální prevence 

310,0 + 10,0 320,0 

6399 2xx Ostatní finanční operace (daň z 

příjmů právnických osob za obce, 

DPH) 

 

41 600,3 + 2,1 41 602,4 

 

 

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodů 1-2 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.09.2019 

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

 

 

763/21/10/2019 Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – 

žádost o individuální dotaci 

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

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč a 

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

jako poskytovatele dotace, a subjektem Armáda spásy v české republice, z.s. , IČ: 40613411 se 

sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 – Stodůlky 158 00 Praha 58, jako příjemcem dotace, na 

„Poskytování pobytové sociální služby – domov se zvláštním režimem Přístav v Šumperku 

uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově 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. (individuaální 

dotace) 

122,8 - 6,0 116,8 

4349 620 Ost. sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

31,0 + 6,0 37,0 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

764/21/10/2019 Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost o 

individuální dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč 

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

jako poskytovatele dotace, a subjektem Charita Přerov, IČ: 45180270 se sídlem Šířava 

1295/27, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na „Poskytování sociální služby – 

Nízkoprahové denní centrum Lorenc 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 a 

závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   6409     219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva)   280 802,5 * - 173,2 280 629,3 

 

4349 620 Sociální věcí a zdravotnictví 

(dotační program) 

3 853,6 - 76,8 3 776,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva  

37,0* + 250,0 287,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ 

 

VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet rozpočtové 

opatření 

 rozpočet po  

       úpravě 

 

 

Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

 39 329,8*         +173,2 39 503,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

Z jednání odešla Mgr. Pospíšilová. 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

765/21/11/2019 Zřízení pracovní skupiny pro majetkprávní řešení  pozemku p.č. st. 

84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části obce 

Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje pracovní skupinu ve složení: 

 

Michal Zácha, náměstek primátora 

 

Mgr. Lada Galová, členka Zastupitelstva města Přerova  

 

Ing. Pavel Gala , vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

 

Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

 

Eva Hrutkaiová, předsedkyně Výboru pro místní část Přerov III- Lověšice 

 

2. jmenuje  

 

předsedou pracovní skupiny Michala Záchu 
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organizačním pracovníkem Ing. Miloslava Dohnala 

 

Hlasování:  9 pro, 1 se zdržel (Ing. Mazcohová), 1 nepřítomen (Mgr. Kouba) 

 

 

766/21/11/2019 Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

Dohody o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, IČ: 47674521, s účinností ode dne jejího podpisu všemi 

smluvními stranami do 31.12.2029, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

767/21/11/2019 Komplexní cloudové služby Microsoft 365 E3 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nákup služby Microsoft 365 Enterprise E3 formou minitendru organizovaného MV 

ČR na základě smlouvy o centralizovaném zadávání k produktům Microsoft, uzavřené mezi 

SMP a MV ČR dne 14.9.2018 pod č. MV-57731/OKB-2018 (SML1218/2018), 

 

2. pověřuje zajištěním související administrativy veřejné zakázky Odbor vnitřní správy, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy 

 (informatika, GIS) 

11 384,5 - 1 241,9 10 142,6 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500562 

 - Implementace cloudových 

 služeb Microsoft 365 E3) 

0,0  + 1 241,9 1 241,9 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 36 318,0 - 1 241,9 35 076,1 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 
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768/21/11/2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vytvoření zvukově-obrazového 

záznamu 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o vytvoření zvukově-

obrazového záznamu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Televize 

Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ  750 02, IČ: 286 24 882 jako dodavatelem dle 

přílohy důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je stanovení podmínek pro zajištění 

informačního servisu v rámci facebookových stránek s názvem „Televize Přerov – FB města Přerova“ 

(dále jen FB) a Instagramu do konce roku 2019, a to za podmínky finančního krytí. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

769/21/11/2019 Smlouva o spolupráci při organizaci oslav 28. října 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 606 09 460 a Statutárním městem Přerovem, 

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825, 

 

 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Hlasování:  jednomyslně 11 pro 

 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 informace týkající se dotačního programu „Dešťovka“ – jsou zpracovány návrhy dotačních 

podmínek a návrhy smluv, nyní řeší právníci 

 

 podnět k Ceně města – byl osloven Mgr. Přidalem, aby v letošním roce při příležitosti 

sametové revoluce byla udělena Cena města Přerova a jak je udělování ceny upraveno. 

 

Ing. Novotná uvedla, že podle nových pravidel předávají zástupci města osobnostem vždy třetí 

rok svého volebního období. V minulosti se udělovaly každoročně, ale s ohledem na fakt, že 

v minulosti bylo oceňováno velké množství osobností, přistoupilo se k uvedenému opatření. 
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Zásady pro udělování Ceny města - medaile J. A. Komenského schválilo zastupitelstvo 12. 

října 2015 usnesením č. 303/10/8/2015 (zásady i seznamy nositelů ceny jsou vyvěšeny na 

webu města).  

Statutární město Přerov může udělit Cenu města Přerova – medaili J. A. Komenského 

výjimečným osobnostem, které dosáhly vynikajících výsledků v různých oblastech činnosti - 

zejména v hudbě, výtvarném umění a architektuře, dramatickém umění, literární činnosti, 

sportu, vědě, výchově a vzdělávání nebo za záchranu lidského života – a přispěly tím k šíření 

dobrého jména města Přerova. 
 

 

 
 

13. ZÁVĚR 

 

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

ve 12:45 hodin. 

 

 

 
V Přerově dne 21. 8. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Měřínský                                         Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


