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 USNESENÍ z 23. schůze Rady města Přerova konané dne 26. září 2019 

 

801/23/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 23. schůze Rady města 

Přerova konané dne 26. září 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 23. schůze Rady města Přerova konané dne 26. září 2019, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 23. schůze 

Rady města Přerova. 

 

 

802/23/3/2019 Blahopřání jubilantům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení systému osobního blahopřání jubilantům. 

 

2. rozhodla zachovat systém osobního blahopřání jubilantům beze změny i nadále. 

 

 

803/23/4/2019 Rozpočtové opatření č. 15 

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 závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

804/23/4/2019 Komerční banka, a. s. - smlouva o spořícím účtu s výpovědí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spořícím účtu s výpovědí mezi 

statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 

114 07, IČ 45317054. 

 

 

805/23/4/2019 Smlouva o úvěru - fixace úrokové sazby 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zajištění úrokové sazby u úvěru dle 

smlouvy č. 2046/16/5629 ze dne 10.05.2017, uzavřené mezi statutárním městem Přerov           

a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 

00001350, formou úrokového swapu, ve výši aktuálního zůstatku úvěru na dobu 3 let, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření rámcové smlouvy                  

č. 2019011043 mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s.,    

se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření rámcové smlouvy                   

o obchodování na finančním trhu mezi statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., 

se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Radu města Přerova k rozhodnutí          

o uzavření či neuzavření obchodu (sjednání zajištění formou úrokového swapu), tj. fixaci 

úrokové sazby s tím, že následně bude o této skutečnosti informovat Zastupitelstvo města 

Přerova. 

 

 

806/23/4/2019 Obecně závazná vyhláška č.../2019 o evidenci označených psů a jejich 

chovatelů 

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

závaznou vyhlášku č...../2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. 

 

 

807/23/4/2019 Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 

dobrovolných hasičů Veselíčko - dovybavení zásahového vozu o 10 ks 

hadic "D" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem       

a subjektem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko, 

se sídlem č. p. 205, 751 25 Veselíčko, IČ:64989453, na dovybavení zásahového vozu 

pořízením 10 ks hadic "D". Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

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) 285 491,1 * - 10,0 285 481,1 

5512 130  Požární ochrana - dobrovolná část 0,0 + 10,0 10,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 511,2 + 10,0 39 521,2 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

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

 

 

808/23/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. 

(Přerovská internetová televize) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč 

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

a subjektem PiTV - StarMedia s. r. o., se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov I - Město, 

750 02 Přerov, IČ: 03930785, na výrobu tří publicistických seriálů. Veřejnoprávní smlouva 

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

2019. 

 

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

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 

  

285 281,1 * - 200,0 285 081,1 

3341 110  Rozhlas a televize 0,0 + 200,0 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 521,2 * + 200,0 39 721,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

809/23/5/2019 Memorandum prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit memorandum Prodloužení Baťova 

kanálu do Olomouckého kraje, 

 

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

podpisem memoranda Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. 

 

 

810/23/5/2019 Regenerace a revitalizace západní strany náměstí T.G.M. v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí se změnou územního rozhodnutí na umístění stavby „Regenerace a revitalizace 

západní strany náměstí T.G.M. v Přerově“, 
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2. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje podáním žádosti o změnu územního 

rozhodnutí dle bodu 1., 

 

3. schvaluje vyřazení dokumentací nerealizované akce „Regenerace západní části nám. TGM“ 

z majetkového účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek města dle důvodové 

zprávy. 

 

 

811/23/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů        

a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce 

místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ dle příloh      

č. 1 - 3, 

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - 

Lověšice“, postupem dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

 

3. ustanovuje dle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek komisi 

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

 

  Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

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

2. Ing. Karel Kuchař NELL PROJEKT s.r.o., 

zodpovědný projektant 

Aleš Trněný NELL PROJEKT 

s.r.o. 

3. Jiří Raba Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, 

Oddělení investic 

Ing. Zdeněk Dostál Magistrát města 

Přerova, Odbor 

řízení projektů a 

investic, Oddělení 

investic 

3. Eva Hrutkaiová Výbor pro místní část Újezdec Kamil Engel 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 

 

4. 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, 
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5. 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 

 

 

812/23/6/2019 Veřejná zakázka „Oprava komunikace v ulici Hlavní, Újezdec               

u Přerova“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise ustanovené zadavatelem pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace v ulici 

Hlavní, Újezdec u Přerova“, 

 

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

komunikace v ulici Hlavní, Újezdec u Přerova“ je účastník výběrového řízení Skanska a.s., 

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303, jehož nabídka byla ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou na základě stanoveného kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny      

a současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a obchodní společností Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace v ulici Hlavní, 

Újezdec u Přerova“. Cena za plnění bude činit 597 010,24 Kč bez DPH, tj. 722 382,39 Kč 

včetně 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 21. Rady města Přerova č. usnesení 706/21/6/2019 ze dne 21.8.2019. 

 

 

813/23/6/2019 Veřejná zakázka „Optické propojení Metropolitní sítě města Přerova   

s novostavbou požární stanice v Přerově“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Optické propojení Metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární stanice v Přerově“, 

dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Optické propojení Metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární stanice v Přerově“, 

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

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

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. SITEL, spol. s r.o., Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000 44797320 
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2. SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň 25229397 

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

4. Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4 03213595 

 

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

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

Ing. Miroslav Karel odborník Ing. Aleš Jurečka odborník 

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

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

814/23/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově 

v Přerově (1. a 3. etapa)“ – schválení předběžného oznámení veřejného 

zadavatele 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předběžné oznámení veřejného zadavatele, dle § 34 zákona č. 134/2016 Sb.,             

o zadávání veřejných zakázek, podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 

smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“, včetně odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky, dle důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí, že zadávací řízení je veřejný zadavatel oprávněn zahájit nejméně 35 dnů       

od odeslání předběžného oznámení, dle bodu 1 usnesení. 

 

 

815/23/6/2019 Veřejná zakázka „Protipožární zabezpečení Městského domu                

v Přerově“ – pověření k jednání o ceně 

Rada města Přerova po projednání pověřuje, z důvodu nutnosti provedení rekonstrukce stávajícího 

požárního zabezpečení Městského domu v Přerově, Odbor řízení projektů a investic, odd. investic,       

k  jednání o nabídkových cenách prací a dodávek souvisejících s realizací rekonstrukce. 
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816/23/6/2019 Veřejná zakázka „Celková oprava bytových jader (koupelen) včetně 

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

Trávník 1 v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise ustanovené zadavatelem pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Celková oprava bytových 

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

Trávník 1 v Přerově“, 

 

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

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

s pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově“ je účastník výběrového řízení HARKO 

s.r.o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČ: 63496585, jehož nabídka byla ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou na základě stanoveného kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny      

a současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky 

 

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

a obchodní společností HARKO s.r.o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČ: 63496585, jako 

zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celková oprava bytových jader 

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

Trávník 1 v Přerově“. Cena za plnění bude činit 857 162,28 Kč bez DPH, tj. 985 736,62 Kč 

včetně 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 21. Rady města Přerova č. usnesení 704/21/6/2019 ze dne 21.8.2019 

 

 

817/23/6/2019 Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku 

p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov (Jasínkova 17)“ - schválení dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. SML/1179/2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1179/2019 ze dne 01.07.2019,      

na realizaci stavby „Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku p.č. 1981/29 v k.ú. 

Přerov (Jasínkova 17)“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a zhotovitelem 

Konsorcium archiv Jasínkova, Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – město, IČ:27769585, dle 

přílohy č. 1. 

 

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

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 
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818/23/6/2019 Veřejná zakázka „Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce           

a zateplení střechy“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Stavební 

úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a zateplení střechy“ dle příloh č. 1 - 3, 

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a zateplení střechy“, postupem dle ustanovení    

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

 

3. ustanovuje, dle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek komisi 

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

 

  Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

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

2. Ing. Tomáš Grapl PRINTES - ATELIER s.r.o., 

projektant 

Ing. Aleš Kovář PRINTES - 

ATELIER s.r.o., 

projektant 

3. Ing. Kateřina Ministrová 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 

4. Jiří Raba Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení investic 

Ing. Zdeněk Dostál Magistrát města 

Přerova, Odbor 

řízení projektů a 

investic, Oddělení 

investic 

 

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 

 

4. 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, 

 

5. 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 
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819/23/6/2019 Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 

Přerov - uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky sítě distribučního zařízení                               

č. Z_S24_12_8120066485 související se stavbou "Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení 

na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov" mezi ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako  provozovatelem distribuční 

soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se  sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 

11 jako žadatelem. 

 

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

bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

 

820/23/6/2019 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1212/2019 na 

realizaci stavby „Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově“ 

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

č. SML/1212/2019 ze dne 11. 7. 2019 na provedení stavby „Revitalizace území v ulici Škodova           

v Přerově“, se zhotovitelem DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 

Hranice, IČ: 27844935, dle přílohy č. 3.  

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méně a víceprací) 

dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Revitalizace území v ulici Škodova       

v Přerově“ se po započtení méně a víceprací snižuje o 6 602,85 Kč bez DPH a cena za plnění              

se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 2 196 681,89 Kč bez DPH sjednané ve Smlouvě                        

č. SML/1212/2019 na cenu 2 190 079,04 bez DPH, tj. 2 649 995,64 Kč včetně DPH. 

 

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

č. SML/1212/2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede,                 

na základě pověření 12. Rady města Přerova konané dne 21. března 2019 (č. usn. 317/12/6/2019), 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

821/23/6/2019 Schválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné 

zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí 

ČD, Přerov-Předmostí“ 

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

dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“. 
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822/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - 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 schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytové 

jednotky 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                  

a vyhlášení výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát 

v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

 

823/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – 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) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - nájem 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) o celkové výměře 68,91 m2 a vyhlášení 

výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové 

řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 

Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

 

824/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 91/1 ost. plocha v k.ú. 

Lýsky    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku  p.č. 91/1 ostatní plocha      

o výměře 20 m2   v k.ú. Lýsky – žadateli J.K.. 
 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku  p.č. 91/1 ostatní plocha      

o výměře 20 m2  v k.ú. Lýsky – žadateli – manželé M. 

 

 

825/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci                 

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č.  241/2        

v k.ú. Předmostí    

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části 

pozemku  p.č.  241/2 zahrada o výměře 64 m2 v k.ú. Předmostí. 
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826/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 549 v k.ú.  

Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu  pozemku  p.č.  549 zast. 

plocha a nádvoří  o výměře 14 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova žadatelce. 

 

 

827/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 894 a p.č. 887     

v k.ú. Henčlov   

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č. 894 orná půda o výměře 5306 m2 a p.č. 

887 orná půda  o výměře  1628 m2  oba v k.ú. Henčlov. 
 

 

828/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 208, části p.č. 209,     

p.č. 501 vše v k.ú. Penčice. 

                              Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 

p.č. 209 v k.ú. Penčice za část p.č. 211 v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 208 orná 

půda o výměře cca 1000 m2 a pozemku p.č. 501 ostatní plocha o výměře 41 m2 oba v k.ú. 

Penčice. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 209 orná půda       

o výměře 650 m2 v k.ú. Penčice. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku p.č. 209 orná půda            

o výměře cca 200 m2  v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova za část pozemku 

p.č. 211 ostatní plocha o výměře cca 210 m2 v k.ú. Penčice v majetku Stavebního bytového 

družstva Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 41, IČ: 53236. 

 

 

829/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 

736/2 oba v k.ú. Penčičky 

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

pozemku p.č. 482/1 trvalý travní porost o výměře cca 30 m2  a pozemku p.č. 736/2 zahrada o výměře 

57 m2 vše v k.ú. Penčičky. 
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830/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova pacht  nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. Lověšice u Přerova           

a v k.ú. Bochoř 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - pacht části  pozemků 

254/10, orná půda, o výměře 9757 m2, p.č. 278/11, orná půda, o výměře 912 m2, p.č. 278/30, orná 

půda, o výměře 883 m2, 278/40, orná půda, o výměře 30 m2, p.č. 278/50, orná půda, o výměře 862 m2,  

p.č. 322/16,  orná půda,  o výměře 398 m2, p.č. 322/23, orná půda, o výměře 534 m2, p.č. 322/34, orná 

půda,  o výměře238 m2, p.č. 330/13, orná půda, o výměře 340 m2, p.č. 330/25, orná půda,  o výměře 

7959 m2, p.č. 330/36, orná půda, o výměře 1092 m2, p.č. 330/37, orná půda, o výměře 508 m2, p.č. 

471, orná půda, o výměře 2483 m2,  p.č. 505/3, ostatní plocha, o výměře 493 m2, p.č. 548/11, orná 

půda, o výměře 158 m2,  p.č. 548/47, orná půda, o výměře 504 m2, p.č. 548/51, orná půd o výměře    

199 m2, p.č. 548/54, orná půda, o výměře 597 m2, p.č.473 orná půda  o výměře258 m2, p.č. 472 orná 

půda o výměře  319 m2,  p.č. 475 orná půda o výměře 6 m2, p.č. 481/1 orná půda o výměře 52 m2,  p.č. 

481/2 orná půda o výměře 73 m2, p.č. 548/18 orná půda o výměře 3 m2, p.č. 474/2 orná půda o výměře 

206 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova a pozemků p.č. 1064/8, orná půda, o výměře 567 m2, p.č. 

1064/9, orná půda, o výměře 381 m2, p.č. 1367, orná půda, o výměře 242 m2, p.č. 1444/1, orná půda,    

o výměře 186 m2, p.č. 1444/2,  orná půda, o výměře 448 m2, p.č. 1449/1, orná půda, o výměře 236 m2, 

p.č. 1449/2, orná půda, o výměře 882 m2, p.č. 1460, orná půda, o výměře 357 m2, p.č. 1544, orná 

půda, o výměře 1370 m2, p.č. 1602/1, orná půda,  o výměře 1322 m2, p.č 1622, orná půda,  o výměře 

3958 m2, p.č. 1633/1, orná půda, o výměře 268 m2, p.č. 1649/1, orná půda,  o výměře 745 m2,  p.č.  

2154, orná půda, o výměře 4222 m2, p.č. 2176/29, orná půda, o výměře 24 m2, p.č. 2176/32,  orná 

půda, o výměře 111 m2, p.č. 2176/36, orná půda, o výměře 44 m2,   p.č. 2175/2 orná půda o výměře    

22 m2, p.č. 1633/2 orná půda  o výměře 11 m2, p.č. 1602/2 orná půda o výměře 8 m2, p.č.1348 orná 

půda o výměře  420 m2, p.č. 1477/1 orná půda o výměře 95 m2, p.č. 1449/1 orná půda o výměře        

236 m2 vše v k.ú. Bochoř ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

831/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova pacht  nemovitých věcí v majetku 

statutárního pozemků p.č.1040/5 a p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  pacht části pozemku 

p.č. 1040/5 orná půda o výměře 10207 m2 a části pozemku p.č. 1040/7 orná půda o výměře  37236 m2 

v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

 

832/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerov - převod pozemku  p.č. 1144/2           

v k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov: 

 

 - části pozemku p.č.  1144/2 ostatní plocha neplodná o výměře cca 90  m2  v k.ú. Veselíčko u Lipníka  

nad Bečvou. 

- části pozemku p.č.  1144/2 ostatní plocha neplodná o výměře cca 300  m2  v k.ú. Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou. 
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833/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 30/53 v k.ú. 

Předmostí 

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

pozemku p.č. 30/53 ostatní plocha  o výměře celkem  cca  60 m2  v k.ú. Předmostí. 

 

 

834/23/7/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 63 v k.ú. 

Žeravice                                                                                                                                                                                      

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

statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 63 orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. 

Žeravice. 

 

 

835/23/7/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 

991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov  a úplatný 

převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. p.č. 983 

zast. pl., zbořeniště o výměře 897 m2,  p.č. 985 ost. pl. jiná plocha o výměře 487 m2,  p.č. 986 

ost. pl., jiná plocha o výměře 590 m2,  p.č.  987 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.452 m2,  p.č. 

990/3 ost. pl., zeleň o výměře 263 m2,  p.č. 991 ost. pl., zeleň o výměře 931 m2,  p.č. 992 ost. 

pl., zeleň o výměře 184 m2 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov            

I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do 

vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 3000/11a, IČ 

19014015 za kupní cenu ve výši 5.892.978,30 Kč včetně DPH (dle znaleckého posudku) s tím, 

že náklady na demolici objektu ve výši 984.042,97 Kč včetně DPH budou odečteny od kupní 

ceny a uzavření kupní smlouvy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6034/52 

ost. pl., ost. komunikace o výměře 313 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti TRINOM 

s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 3000/11a, IČ 19014015 do vlastnictví 

statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 281.700,-Kč bez DPH (dle znaleckého 

posudku) a uzavření kupní smlouvy, za předpokladu finančního krytí. 

 

 

836/23/7/2019 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část 

pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

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

pozemku p.č. 1027/1 orná půda o výměře 3.814 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve společném jmění 

manželů J.  a  A.S. za část pozemku p.č. 34 zahrada označené dle geometrického plánu č. 604-



14 

 

178/2014 jako pozemek p.č. 34/3 zahrada      o výměře 1.193 m2 a p.č. 250/1 zahrada o výměře 776 m2 

oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Rozdíl směňovaných nemovitostí dle znaleckého posudku činí 161 320,- Kč ve prospěch   

manželů J.  a  A.S. 

 

 

837/23/7/2019 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) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostory 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) mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem a organizační složkou státu Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc-Hodolany, tř. Kosmonautů 189/10, IČ 72051795, jako výpůjčitelem. Výpůjčka bude 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití prostor pro 

provozování výcviku policistů Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a členů IZS při řešení 

mimořádných situací, včetně situace AMOK. 

 

 

838/23/7/2019 Zřízení věcného břemene  - služebnost k tíži  části pozemku p.č. 2573/1 

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Rady města Přerov ze dne 21.8.2019    

č. 252/7/3/2019 bod 2. tak, že nově zní: 

 

"Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení služebnosti stezky a služebnosti cesty ve smyslu 

ust. § 1274 a § 1276 občanského zákoníku v rozsahu geometrického plánu č. 6768-73/2018 ze dne 

12.4.2019 k tíži pozemků p.č. 2554/3 (zahrada) a p.č. 2573/2 (ostatní plocha manipulační plocha) oba 

v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova ve prospěch nově vzniklého pozemku p.č. 

2573/8 v k.ú. Přerov, jehož vlastníkem se stane pan J.O., za jednorázovou úhradu 9 140,- Kč                 

a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti." 

 

 

839/23/7/2019 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku 

statutárního města Přerova p.č.4753/6, p.č. 5014/1, oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí        

o zřízení věcného břemene – služebnosti č. MMPr/SML/2299/2017, uzavřené dne 22.1.2018 mezi 

statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a Vodovody a kanalizace 

Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521 , jako budoucím oprávněným                 

ze služebnosti  a Povodí Moravy, s.p. , se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ70890013 jako 

investorem,  na pozemcích p.č. 5010/1, p.č. 2680/20, p.č. 5021, p.č. 2645/1, vše v k.ú. Přerov. 

 

Dodatkem  č. 1 se rozšiřuje rozsah  dotčených pozemků  stavbou hradidlových komor a to  o pozemky 

p.č. 4753/6 ost. plocha a p.č. 5014/1 ost. plocha, oba v k.ú. Přerov. V ostatním se ujednání smlouvy 

nemění. 
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840/23/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 6849/13 vodní plocha               

o výměře 17,46 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov za účelem umístění stavby „Oprava lávky 

ev. č. PŘ-L/S-04, Přerov“, zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného       

z věcného břemene – služebnosti strpět na zatíženém pozemku stavbu a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího  v povinnosti  umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup 

a příjezd na zatíženou nemovitou věc za účelem provádění údržby a oprav uvedené stavby k tíži 

pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov v majetku České republiky s právem hospodařit Povodí Moravy 

s.p., se sídlem, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013 a to ve prospěch statutárního 

města Přerova a uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

Povodím Moravy s.p., se sídlem, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013, jako 

pronajímatelem či budoucím povinným a statutárním městem Přerov, jako nájemcem či budoucím 

oprávněným. 

 

 

841/23/7/2019 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního 

systému Asekol a.s. 

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

zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému Asekol a.s., Československého 

exilu 2062/8, 143 00  Praha 4, IČ: 273 73 231, ve znění návrhu Dodatku č. 1 Smlouvy, který je 

přílohou důvodové zprávy. 

 

 

842/23/7/2019 Těžba kalamitního dříví z polesí LHC Přerov 2 pro rok 2019                 

a zalesňování 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci nákladech na těžbu kalamitního dříví na polesí LHC Přerov 2          

a náklady na zalesňování  podzim 2019 (Svrčov), 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

1032 2111 522 Příjmy z poskytování služeb a 

výrobků (těžba dřeva) 

2 000,0+ 700,0 2 700,0 2 700,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

1032 520 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200360 - 

LHC Přerov 2 - první sadba do 

nepřipravené půdy - jamková, 

vylepšování, strojní příprava půdy) 

8 677,9 - 800,0 7 877,9 

1037 520 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200385 - 

Opravy lesních cest LHC Přerov 2) 

1 394,0 - 1 200,0 194,0 
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1032 520 Podpora ostatních produkčních činností 982,5 + 2 700,0 3 682,5 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit financování těžby dříví                

a zalesňování. 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 15.10.2019 

 

 

843/23/7/2019 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města a to z dopravní značky č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5t", z dopravní značky č. B29 „ 

Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení) a z dopravní značky č.B28 „Zákaz zastavení" 

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

statutárního města Přerova souhlas k povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu                

na pozemních komunikacích v centru města v termínu od 12:00 hod., 13.10.2019 do 22:00 hod., 

13.10.2019 ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší přípustná povolená hmotnost převyšuje 

7,5 t, pro žadatele Kulturní a informační služby města Přerova s.r.o., se sídlem nám. TGM č. 8, Přerov, 

IČ: 45180512, z důvodu pořádání koncertu v kostele sv. Vavřince 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 15.10.2019 

 

 

844/23/7/2019 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,v 

k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s paní I.G., za nájemné ve výši 

103 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 46,93 m2, ploše pro nájem 38,80 

m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/17,    

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích předmětů), s paní R.P., za nájemné ve výši 

98 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 54,01 m2, ploše pro nájem 54,01 

m2, v domě č. p. 119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 21,               

v k. ú. Přerov, Kratochvílova č.o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s paní S.M., za nájemné ve 

výši 70 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 77,43 m2, ploše pro nájem  76,39 

m2, v domě č. p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 282/1,       

v k. ú. Přerov, Žerotínovo náměstí č.o. 44 (vč. zařizovacích předmětů), s paní D.M.,                

za nájemné ve výši 51 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 

o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 41,03 m2, ploše pro nájem 37,43 

m2, v domě č. p. 2089, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4010,       

v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 30 (vč. zařizovacích předmětů), s paní B.K. , za nájemné ve výši 

55 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3        

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi K., za nájemné ve výši 

120 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,63 m2, ploše pro nájem 54,49 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem R.Š. za nájemné ve výši 

110 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 40,20 m2, ploše pro nájem 38,09 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,        

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem Mgr. M.R., za nájemné ve 

výši 90 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 10. 2020 s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,      

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.N. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,      

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s paní R.B. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,     

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.P. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,      

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,      

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi Z. 
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14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,     

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi M. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,      

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.M. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,      

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi K. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 67,30 m2, ploše pro nájem 64,45 

m2, v domě č. p. 2507, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/8,      

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 16 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi K. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 46,93 m2, ploše pro nájem 38,80 

m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/17,    

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích předmětů), s paní S.M. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 46,93 m2, ploše pro nájem 38,80 

m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/17,    

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích předmětů), s panem R.Š. 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 46,93 m2, ploše pro nájem 38,80 

m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/17,    

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 46,93 m2, ploše pro nájem 38,80 

m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/17,    

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích předmětů), s paní J.M. 

 

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 54,01 m2, ploše pro nájem 54,01 

m2, v domě č. p. 119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 21,v k. ú. 

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

 

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 77,43 m2, ploše pro nájem 76,39 

m2, v domě č. p. 1866, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 282/1,        

v k. ú. Přerov, Žerotínovo náměstí č.o. 44 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi K. 

 

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 41,03 m2, ploše pro nájem 37,43 

m2, v domě č. p. 2089, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4010,         

v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 30 (vč. zařizovacích předmětů), s paní S.M. 

 

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 41,03 m2, ploše pro nájem 37,43 

m2, v domě č. p. 2089, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4010,        

v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 30 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3,        

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s paní K.Š. 

 

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3,        

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.N. 
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28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s paní R.B. 

 

29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem R.Š. 

 

30. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3,        

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem Mgr. M.R. 

 

31. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

32. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s paní D.J. 

 

33. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.N. 

 

34. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3,        

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s panem O.L. 

 

35. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,49 m2, ploše pro nájem 54,42 

m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 5 (vč. zařizovacích předmětů), s paní I.G. 

 

36. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,63 m2, ploše pro nájem 54,49 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,        

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.N. 

 

37. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,63 m2, ploše pro nájem 54,49 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní R.B. 

 

38. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,63 m2, ploše pro nájem 54,49 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

39. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,63 m2, ploše pro nájem 54,49 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,        

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní L.H. 

 

40. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,63 m2, ploše pro nájem 54,49 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní M.J. 

 

41. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,63 m2, ploše pro nájem 54,49 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), ), s paní I.G. 
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42. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 56,63 m2, ploše pro nájem 54,49 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,         

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi K. 

 

43. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 40,20 m2, ploše pro nájem 38,09 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní S.M. 

 

44. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 40,20 m2, ploše pro nájem 38,09 

m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,       

v k. ú. Přerov, Osmek  č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.H. 

 

 

845/23/8/2019 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového                         

a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2020 

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 uvedený 

dotační program ve znění dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova na podporu 

vrcholového a výkonnostního sportu pro rok 2020 takto: 

 

 Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 

2020 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020      

na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 2 500 000 Kč. 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle 

přílohy Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního 

sportu pro rok 2020 za těchto podmínek: 

 

Dotační program C. 

 žádosti budou podávány v termínu od 18. 11. 2019 do 2. 12. 2019, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 16. 10. 2019 v Městském informačním centru na nám. 

TGM a na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 

7), 750 02 Přerov  

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

 

846/23/8/2019 Údržba zrekonstruovaného travnatého školního hřiště ZŠ Za mlýnem  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje způsob a rozsah údržby rekonstruovaného travnatého fotbalového školního hřiště 

Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, dle varianty II důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

 



21 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 481,1* - 200,0 285 281,1 

3113 610 Základní školy 35 844,9* + 200,0 36 044,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 58 041,0* + 200,0 58 241,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

847/23/8/2019 Předání pozemků a dokončené investiční akce k hospodaření Základní 

škole Přerov, Želatovská 8  

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

dodatku č. 7 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 

2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8. 

Předmětem tohoto dodatku je předání k hospodaření částí pozemků 5307/4, 5307/3, pozemků 

5307/199, 5307/200, 5307/201, 5307/2002 vše v k.ú. Přerov a předání dokončené investiční akce 

„Modernizace ZŠ Želatovská 8, Přerov – bezbariérový boční vstup“.   

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

848/23/8/2019 Zřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město. Předmětem dodatku zřizovací listiny je rozšíření místa poskytovaných 

školských služeb u typu školského zařízení školní jídelna – výdejna o adresu budovy Boženy 

Němcové 101/16.  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 

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

podpisem žádosti o změnu zařazení u Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 

v rejstříku škol a školských zařízení vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

za podmínky schválení usnesení v bodě č. 1 tohoto usnesení. 
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849/23/8/2019 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Trávník 27, organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

850/23/9/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, krizové bydlení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše pro nájem 46,44 m2, v domě           

č. p. 1946, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 930,  v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M.D., za nájemné        

ve výši 1.866 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 04. 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 bytu (1+0), o ploše 26,10 m2, v domě č. p. 2255, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, 

č. o. 32 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem V.Š., za nájemné ve výši            

1 044,00 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 31. 12 2019 s možností 

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

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

 

 

851/23/10/2019 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě        

o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova         

s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci 

 

 

852/23/10/2019 Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a. s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit: 
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a) záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaném ve spolkovém rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333 („Spolek“), na využívání 

zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, dle důvodové 

zprávy, 

 

b) záměr účasti a majetkového vstupu statutárního města Přerova do společnosti Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle 

práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 

07686501, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová 

značka B 11088 („Společnost“), 

 

c) záměr vystoupení statutárního města Přerova ze Spolku Odpady Olomouckého kraje podle 

článku VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku s účinky vystoupení ke dni 31. 12. 2019,  

 

d) uzavření Smlouvy o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, 

a statutárním městem Přerovem jako kupujícím, jež je obsažena v příloze č. 2 a jejímž 

předmětem je koupě 43.646 ks akcií Společnosti v nominální hodnotě 15,- Kč/akcie                

za celkovou kupní cenu 654.690,- Kč, 

 

e) uzavření Smlouvy mezi akcionáři Společnosti, jež je obsažena v příloze č. 3, 

 

f) následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 

3725 520 Nákup akcií Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje 

 + 654,690 Kč  

 

 

853/23/10/2019 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne 16. 1. 

2002, uzavřené mezi JUDr. P.D., advokátem a Domovní správou města 

Přerova, jejímž právním nástupcem je statutární město Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování právní 

pomoci ze dne 16. 1. 2002, uzavřené mezi JUDr. P.D., advokátem a Domovní správou města Přerova, 

jejímž právním nástupcem je statutární město Přerov. 

 

 

854/23/10/2019 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020 

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 "Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2020" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2020 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 150 000 Kč; 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2020" s tím, že předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2020 na podporu účelu uvedeného v tomto programu 

činí 850 000 Kč; 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 

2020" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2020    

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 350 000 Kč. 

 

 

855/23/10/2019 Petice občanů "Proti používání prostředků k hubení plevele 

obsahujících glyfosát na veřejných prostranstvích na území 

Statutárního města Přerov a jeho polních a lesních pozemcích" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici občanů, 

 

2. souhlasí s návrhem odpovědi petentům. 

 

 

856/23/10/2019 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 

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

č. 1/2019, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 a Obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2019 

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

závaznou vyhlášku č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky        

č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, Obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

V Přerově dne 26. září 2019 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                    Mgr. Petr Kouba 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova  


