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USNESENÍ z 22. schůze Rady města Přerova konané dne 5. září 2019 

 

770/22/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 22. schůze Rady města 

Přerova konané dne 5. září 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 22. schůze Rady města Přerova konané dne 5. září 2019, 

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu     

22. schůze Rady města Přerova. 

 

771/22/3/2019 Návrh na změnu v personálním obsazení komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 31. 8. 2019 z funkce člena Komise pro rozvoj, investice, dopravu a 

bezpečnost Ing. Milana Passingera, 

 

2. jmenuje s účinností od 1. 9. 2019 do funkce člena Komise pro rozvoj, investice, dopravu a 

bezpečnost Ing. Alici Kutálkovou. 

 

772/22/4/2019 Rozpočtové opatření č. 14 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

773/22/4/2019 Příprava inventarizace majetku a závazků za rok 2019 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu inventarizace majetku a závazků statutárního 

města Přerov za rok 2019 včetně plánu a instrukcí k jejímu provedení. 

 

774/22/5/2019 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o spolupráci s 

obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje Územně analytické podklady mezi 

Statutárním městem Přerovem a Olomouckým krajem, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

k podpisu smlouvy o spolupráci dle bodu č. 1. 
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775/22/5/2019 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Ubytovací objekt 

na dětském táboře Přerov VII - Čekyně“ 

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

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

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

19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, a které nabylo účinnosti 06.02.2015, ve znění jednotlivých 

změn územního opatření o stavební uzávěře, pro stavbu “Ubytovací objekt na dětském táboře Přerov 

VII - Čekyně“, situovanou na pozemku parc.č. 1201/3 v katastrálním území Čekyně (dle důvodové 

zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

776/22/5/2019 Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově - změna dokumentace pro 

územní rozhodnutí 

Rada města Přerova po projednání souhlasí se zadáním změny dokumentace pro územní rozhodnutí 

"Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově" v souvislosti se záměrem přesunutí chodníku pro chodce ze 

soukromých pozemků na uvolněný přilehlý pozemek ve vlastnictví města. 

 

 

777/22/5/2019 Zapojení do celostátního sčítání dopravy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla o zapojení se města Přerova do celostátního sčítání dopravy, 

 

2. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje provedením výběru odborné firmy, která 

provede sčítání dopravy podle podmínek a metodiky ŘSD a zajistí předání dat do celostátního 

sčítání dopravy v požadovaném formátu v obdobném rozsahu jako při minulém CSD v roce 

2016. 

 

778/22/5/2019 Žádost k dořešení plnění požadavků občanů Dluhonic  

Rada města Přerova po projednání schvaluje znění žádosti k dořešení plnění požadavků občanů 

Dluhonic na Ministerstvo dopravy. 

 

 

779/22/6/2019 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. – Dodatek č. 1 Dohody o 

spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní 

Újezd, Lhotka“ 

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

dodatku č. 1 Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – 

I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ mezi společností 

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, a 

statutárním městem Přerovem, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. 
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780/22/6/2019 Stavební úpravy  prostoru okolo budovy č.p. 2804/2 na nám. 

Přerovského povstání  v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení  projekčních  prací na řešení stavebních úprav prostor okolo budovy 

č.p.2804/2 na nám. Přerovského  povstání. 

 

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

"Stavební úpravy prostoru okolo budovy č.p.2804/2 na nám. Přerovského povstání", tj. 

vypracování dokumentace pro územní souhlas a projektové dokumentace pro stavební 

povolení a provádění stavby. 

 

 

781/22/6/2019 Veřejná zakázka „Přerovské listy“ -  rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření 

smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky 

N006/19/V00017517 na služby s názvem „Přerovské listy“, které vyplývají z provedení úkonů 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“) a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů podle § 42 odst. 

1 zákona 

 

2. vylučuj v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. b) zákona, účastníka 003 zadávacího 

řízení SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 25524291, z 

důvodu toho, že účastníkem 003 nebyly objasněny nebo doplněny údaje, doklady, vzorky nebo 

modely na základě žádosti podle § 46 zákona, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele Regionální vydavatelství s.r.o., Olomouc - Nové Sady, 

Krakovská 201/14, PSČ 77900, IČ: 27846717, 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 redakčním zpracování a tisku měsíčníku Přerovské 

listy“ mezi statutárním městem Přerov, jako vydavatelem a vybraným dodavatelem Regionální 

vydavatelství s.r.o., Olomouc - Nové Sady, Krakovská 201/14, PSČ 77900, IČ: 27846717, 

jako obstaravatelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a 

nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 56 900,00 Kč bez DPH za jedno vydání, tj. 2 048 400,00 Kč bez DPH 

celkem za 36 vydání. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 18. Rady města Přerova konané dne 26. 

června 2019 (č. usn. 619/18/6/2019) primátor města. 
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782/22/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/283 a 

části pozemku p.č. 5307/3, v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5307/283, ostatní plocha, ostatní 

komunikace a části pozemku p.č. 5307/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přerov, z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

 

783/22/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Přerov a společností 

Veolia Energie ČR, a.s. dne 18.7.2017 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 

k nájemní smlouvě, kterou dne 18.7.2017 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a 

společnost Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 

Ostrava, jako nájemce na dobu určitou do 31.12.2019 na nájem prostoru sloužícího podnikání o 

celkové výměře 114,76 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov. Předmětem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  

bude prodloužení doby trvání nájmu do 30.6.2020. 

 

 

784/22/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice 

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

pozemku p.č. 1195/3 zahrada o výměře cca 680 m2  v k.ú. Žeravice. 

 

 

785/22/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – části 

pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12 za část pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. 

Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku p.č. 60/4 ostatní plocha o 

výměře cca 150 m2 a části pozemku p.č. 60/12 vodní plocha o výměře cca 40 m2 oba v k.ú. 

Popovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 43/2  

zastavěná plocha a nádvoří  o výměře cca 90 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví pana 

Ing. M.H. s doplatkem rozdílu cen pozemků. 

 

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

směnu části pozemku p.č. 60/4 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 a části pozemku p.č. 60/12 

vodní plocha o výměře cca 180 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za část pozemku p.č. st. 43/2  zastavěná plocha a nádvoří  o výměře cca 90 m2 v 

k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví pana Ing. M.H. s doplatkem rozdílu cen pozemků. 
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786/22/7/2019 Dohoda o skončení nájmu nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - pozemků p.č. 1369, p.č. 1370 a p.č. 1371 vše v k.ú. 

Žeravice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1370  v k.ú. 

Žeravice  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu pozemků p.č. 1369 zahrada o výměře 107 m2, 

p.č. 1370 zastavěná plocha a nádvoří 24 m2 a p.č. 1371  ostatní plocha 365 m2 vše v k.ú. 

Žeravice dle nájemní smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a paní A.K., jako nájemcem. Nájem bude ukončen ke dni 30.9.2019. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1370 zastavěná 

plocha a nádvoří 24 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

787/22/7/2019 Nájem nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  část pozemku p.č. 6706/1, ost. plocha, o výměře 

45m2, v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a MOL  Česká 

republika s.r.o., se sídlem  Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 49450301, 

jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2024. Výše 

nájemného bude činit 1.800,- Kč, tj. 40,- Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 12/2017). 

Účelem nájmu bude zřízení parkovacích míst. 

 

2. schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 6706/1, ost. 

plocha, o výměře 45 m2 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 

pozemku  a a MOL  Česká republika s.r.o., se sídlem  Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – 

Nové Město, IČ 49450301, , jako uživatelem pozemku, ve výši 40,- Kč/m2/rok, a to za období 

od 1.7.2019 do doby uzavření nájemní smlouvy. 

 

788/22/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostor  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově  bydlení 

č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  v k.ú. Přerov (U 

Bečvy 1) o celkové výměře 236,80 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

evidovanou církevní právnickou osobou Charita Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 1295/27, IČ 

45180270, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše 

nájemného bude činit 47.360,-Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok - dle vnitřního předpisu č. 

12/2017. Účelem  nájmu bude využití prostor pro poskytování sociální služby pro osoby bez přístřeší - 

Nízkoprahové denní centrum Lorenc a jako skladovací prostory. Náklady na spotřebované energie 

budou hrazeny samostatně. 
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789/22/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor - místnost č. 103  v 

budově  bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  

v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) o výměře 1,90 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 

pobočným spolkem Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PŘEROV, z.p.s., se sídlem Přerov I-Město, U 

Výstaviště 525/5, IČ 70009953, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní 

dobou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 380,-Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok - dle vnitřního 

předpisu č. 12/2017. Účelem  nájmu bude využití prostoru jako sklad rehabilitačních pomůcek a 

kancelářských potřeb. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

 

790/22/7/2019 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) 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 734/21/7/2019 ze dne 21.8.2019, kterým 

schválila 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,a to 

tak, že se datum 31.8.2019 nahrazuje datumem 30.9.2019.   

 

 

791/22/7/2019 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 216/9 a pozemku p.č. st. 540 oba v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 216/9 ostatní plocha o 

výměře 10400 m2 a pozemku p.č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2 oba v k.ú. 

Předmostí a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a spolkem 

KMK Zubr Přerov z.s., se sídlem Hranická 157/23, Přerov II - Předmostí, jako výpůjčitelem. Smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

 

792/22/8/2019 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídách MŠ Pod Skalkou  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2019/2020 výjimku z maximálního počtu 

dětí v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14, kde lze 

na odloučeném pracovišti mateřské školy Pod Skalkou 13, naplnit 2 třídy do počtu 25 dětí a 1 třídu do 

počtu 16 dětí. 
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793/22/8/2019 Úprava platu ředitelek    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje s účinností od 1. 10. 2019 platový postup do vyššího platového stupně paní Zdeňce 

Studené, ředitelce Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5 v rozsahu dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje s účinností od 1. 11. 2019 platový postup do vyššího platového stupně paní Denise 

Novákové, ředitelce Mateřské školy Přerov, Optiky 14 v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

794/22/9/2019 Úplatný převod movitých věcí ve vlastnictví Sociálních služeb města 

Přerova, p. o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijímá nabídku Sociálních služeb města Přerova, p. o., se sídlem Přerov, Kabelíkova 

3217/14a, IČ: 49558854 na úplatný převod movitých věcí v jejich vlastnictví do vlastnictví 

Statutárního města Přerov, a to nákladních motorových vozidel skříňových: 

 

- Peugeot Expert, registrační značka 2M7 8038, cena ve výši 61.000,- Kč 

- Peugeot Expert, registrační značka 3M6 2728, cena ve výši 70.000,- Kč 

 

2. souhlasí s úplatným převodem movitých věcí ve vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, 

p. o., se sídlem Přerov, Kabelíkova 3217/14a, IČ: 49558854 do vlastnictví jiných osob, a to 

nákladních motorových vozidel skříňových: 

 

- Peugeot Expert, registrační značka 2M7 8038  

- Peugeot Expert, registrační značka 3M6 2728 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 31.12.2019 

 

795/22/9/2019 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše pro nájem 66,67 m2, v domě č. 

p. 1948, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, 

Gen. Štefánika, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní K.L., za nájemné ve 

výši 3.134 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 (1+1), o ploše pro nájem 28,59 m2, v domě 

č. p. 2491, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem R.A., za nájemné ve 

výši 1.493 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. 

Za podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. 
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše pro nájem 79,65 m2,  v domě 

č. p. 608, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. Přerov, 

Škodova, č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní R.B., za nájemné ve výši 

4.161 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. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+2), o ploše pro nájem 52,67 m2, v domě č. 

p. 1828, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 924, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 26 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem F.Ž., za nájemné ve 

výši 2.476 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31. 03. 2020 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše pro nájem 47,10 m2, v domě č. 

p. 1947, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní V.S., za nájemné ve 

výši 1.892 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31. 03. 2020 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+2), o ploše pro nájem 58,34 m2, v domě č. 

p. 1826, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 922, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní A.B., za nájemné ve 

výši 2.742 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31. 03. 2020 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (2+1), o ploše pro nájem 69,83 m2, v domě č. 

p. 740, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 914, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní M.G., za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31. 03. 2020 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 (1+kk), o ploše pro nájem 33,45 m2, v domě 

č. p. 1991, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, 

Gen. Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní T.S., za nájemné ve 

výši 1.747 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 03. 2020 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 28 (1+1), o ploše pro nájem 27,84 m2, v domě 

č. p. 2534, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. 

Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s paní E.Z., za 

nájemné ve výši 1.454 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 31. 03. 2020 s možností 

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

 

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (1+1), o ploše pro nájem 62,98 m2, v domě 

 č. p. 1948, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, 

Gen. Štefánika, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní D.H., za nájemné 

ve výši 3.290 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

za zařizovací předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou do 31. 03. 2020 s možností 
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prodloužení. Za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

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

v k. ú. Přerov, Škodova, č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 11), s panem M.H., 

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

o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou 3 měsíce s možností 

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

 

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (1+2), o ploše pro nájem 50,69 m2, v domě 

č. p. 2147, příslušném k části obce Přerov I-Město,  na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 12), s panem J.P., za nájemné ve 

výši 2.382 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 12, na dobu určitou do 31. 03. 2020 s možností 

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

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Kojetínská 1947/36, 

č. 5 Kojetínská 1826/22 a č. 9 Husova 7 s panem F.Ž. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Kojetínská 1826/22 s 

paní M.G. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Kojetínská 1826/22 a 

č. 9 v Přerově, Husova 7, s paní Ž.Č. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 9 v Přerově, Husova 7, s paní 

R.G. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 9 v Přerově, Husova 7, s paní 

A.B. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 9 v Přerově, Husova 7, s paní 

P.M. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 9 v Přerově, Husova 7, s paní B.J. 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14 v Přerově, Gen. Štefánika 6, č. 

28 Gen. Štefánika 7 a č. 28 Jižní čtvrť II/13, s paní T.H. 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 14 v Přerově, Gen. Štefánika 6, č. 

28 Gen. Štefánika 7 a č. 28 Jižní čtvrť II/13, s panem J.H. 

 

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 28 v Přerově, Gen. Štefánika 7 a 

č. 28 Jižní čtvrť II/13, s paní T.S. 

 

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 28 v Přerově, Gen. Štefánika 7 a 

č. 10 Denisova 8, s paní J.K. 

 

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 28 v Přerově, Gen. Štefánika 7, č. 

28 Jižní čtvrť II/13 a č. 10 Denisova 8, s paní V.H. 

 

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 28 v Přerově, Gen. Štefánika 7 a 

č. 10 Denisova 8, s paní R.P. 
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26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 28 v Přerově, Gen. Štefánika 7 a 

č. 28 Jižní čtvrť II/13, s panem J.P. 

 

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 28 v Přerově, Gen. Štefánika 7 a 

č. 10 Denisova 8, s panem F.K. 

 

28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 28 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s 

panem R.Š. 

 

29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 28 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 a č. 

10 Denisova 8, s panem F.Z. 

 

30. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 28 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s 

panem K.L. 

 

31. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 10 v Přerově, Denisova 8, s paní 

E.Z. 

 

796/22/9/2019 Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2019"  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy na preventivní, výchovně vzdělávací akci 

"Senior symposium 2019"v Přerově dne 3. 10. 201 ve výši 24 200 Kč včetně DPH mezi 

statutárním městem Přerov jako zajišťovatelem reklamy a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 

25391453, se sídlem Přerov I - město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, jako objednatelem 

reklamy, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2111  Příjmy z poskytování služeb a 

výrobků (reklama) 

12,1 + 24,2 36,3 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální prevence 

320,0 + 20,0 340,0 

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň z 

příjmů právnických osob za obce, 

DPH) 

41 602,4  + 4,2 41 606,6 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodů 1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.09.2019 
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797/22/10/2019 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 

1/2019, a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

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

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

města Přerova na: 

 

- 320,7, a to s účinností od 1.10.2019 

 

798/22/10/2019 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2020  

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2020 ve slavnostní zámecké síni v 

Přerově čp. 1, Horní náměstí 1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v Příloze. 

 

799/22/10/2019 Pronájem restauračního zařízení Městský dům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o připravovaném dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem 

prostor v budově občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov 

(Kratochvílova 1 – Městský dům) – prostory restaurace včetně salonku, kuchyně, sklady, část 

sklepů včetně šaten pro personál, kavárna včetně příslušenství a zázemí, uzavřené mezi 

příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova jako pronajímatelem a 

společností JANA a.s. se sídlem Koliby 2824/2, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 451 92 

863 jako nájemcem, 

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 

2 k uvedené nájemní smlouvě dle důvodové zprávy a přílohy. 

 

800/22/10/2019 Podněty a připomínky ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými 

na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 20.09.2019 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 
V Přerově dne 5. 9. 2019 
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             Ing. Petr Měřínský                                                              Ing. Hana Mazochová 

primátor statutárního města Přerova                            náměstkyně primátora statutárního města Přerova  

 

 

 

 

 

 

 

 


