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ZÁPIS 

25. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2019 

 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici 
Bratrská v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
muzea přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1129/2018 k 
veřejné zakázce na služby „Zpracování projektové dokumentace s 
názvem „Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ 

Ing. Mazochová 

6.4 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-
Předmostí, Hranická 14 - venkovní zastínění 

Ing. Mazochová 

6.5 Stavebně technický průzkum - Kino Hvězda Ing. Mazochová 

6.6 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě – uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace 

Ing. Mazochová 

6.7 Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD Ing. Mazochová 

6.8 Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny otopného systému 
Městského domu 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

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

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1435 a 
pozemku p.č. 1436 v k.ú. Žeravice. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   pozemků p.č. 509/2 
a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí - změna usnesení 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerov  pozemku  p.č. 171/1 a  částí 
pozemku p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 za pozemky p.č. 114/2 a p.č. 
169/10 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 
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7.5.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov a společností Veolia Energie ČR, a.s. dne 
18.7.2017 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.5.3 Nájem části pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
Stavebního bytového družstva Přerov statutárním městem 
Přerovem 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 5290/222 a 
p.č. 5290/223, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene  - služebnost k tíži  pozemku p.č. 2573/2 
a pozemku p.č. 2554/3 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.10.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
prostor sloužících podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  
který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro 
seniory) a nájem movitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova zařízení a vybavení kuchyňského bloku - dodatek smlouvy                                                                                                                                                                                                                                      

p. Zácha 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 3805/7, p.č. 
3805/8 a p.č. 3805/9 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 
povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova prominutím povinností (dluhu) povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 

7.12.3 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, 
z dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a) a z 
dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení".  

p. Zácha 

7.12.4 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 
ekosystémů 2019 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

p. Zácha 

7.13.1 Dohoda o narovnání - SoD  " Opravy 7ks bytových jednotek" Ing. Mazochová 

7.13.2 Dodatek č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektrické energie SML/4046/2017 

Ing. Mazochová 

8. Školské záležitosti  

8.1 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kouřílkova  Mgr. Kouba 

8.2 Úprava platu ředitele základní školy   Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Laguna cycles team, z.s. Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Mgr. Kouba 

9.2 Přerov - pobytové a kontinuální aktivity pro děti ohrožené 
sociálním vyloučením v roce 2020 

Mgr. Kouba 

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

10. Různé  
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10.1 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a 
nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců 

primátor 

10.2 Nařízení města Přerova č. .../2019, kterým se mění Nařízení 
města Přerova č. 1/2016, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

10.3 Uzavření Smlouvy o umístění prvků Metropolitní sítě města 
Přerova mezi Statutárním městem Přerov – Magistrátem města 
Přerova a Českou republikou – Krajským ředitelstvím Policie 
Olomouckého kraje a uzavření Smlouvy o výpůjčce uzavřené 
podle § 2193 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

p. Zácha 

10.4 Návrh termínů konání Rady města Přerova pro rok 2020 primátor 

10.5 Podněty a připomínky z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Lada Galová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Hana Mazochová, Ing. Tomáš Navrátil, 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Petr Vrána, Michal Zácha. 

 

 

 

C. Omluveni:  Mgr. Jaroslav Hýzl 

Ing. Bohumír Střelec 

 

 

 

D. Dále přítomni: Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů  

    

    

 

 

E. Hosté:    

  

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

 

Jednání 25. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 17. října 2019 v 9.00 

hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady města 

Přerova.  

 

Omluveni:   Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Bohumír Střelec 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU  

 

861/25/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 25. schůze Rady města 

Přerova konané dne 17. října 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 25. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2019, 

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze Rady 

města Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

862/25/3/2019 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.07.2019 do 30.09.2019. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

863/25/4/2019 Rozpočtové opatření č. 16 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

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

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

primátora. 

 

864/25/6/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bratrská v 

Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení v ulici Bratrská v Přerově“, 

 

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

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bratrská v Přerově“ je účastník výběrového řízení 

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., se sídlem U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ: 28602340, 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 ELEKTRO-FLEXI s.r.o., se sídlem U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ: 
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28602340, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení v ulici Bratrská v Přerově“. Cena za plnění bude činit 1 100 729,74 Kč bez DPH,      

tj. 1 331 882,99 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem                        

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

jejího pověření usnesením 21. Rady města Přerova č. usnesení 702/21/6/2019 ze dne 21.8.2019. 

 

 

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

 

 

 

 

865/25/6/2019 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 

muzea přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Vytvoření 

komunikačního centra pro návštěvníky muzea přerovského zámku, Horní náměstí 1                  

v Přerově“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky muzea přerovského zámku, Horní náměstí 

1 v Přerově“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 

5/2018, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. Pořízek Interiér Kratochvílova 117/8 750 02 Přerov  02409658 

2. Glamm s.r.o., Andělská 760/31, 779 00, Olomouc - Nové Sady  28569814 

3. Jiří Mraček, Podzámčí 610, 751 01, Tovačov - Tovačov I-Město   67709117 

4. PROFEST - Wood s.r.o., Chválkovice 581, 779 00 Olomouc 02627817 

 

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

posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

P.č. Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

2. Jiří Raba  Oddělení investic  Ing. Radovan 

Urválek 

Designer 

3. Mgr. Kristina Sehnálková Muzeum Komenského v 

Přerově 

Ing. Zdeněk Zajíček Muzeum 

Komenského  

v Přerově 
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

Ing. Ivana Šupová Odbor řízení projektů a 

investic 

  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,          

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

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

 

 

 

 

866/25/6/2019 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1129/2018 k veřejné 

zakázce na služby „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1129/2018, ze dne 24. 8. 2018,     

na realizaci veřejné zakázky na služby „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ (dále také jen „Smlouva“), se zhotovitelem 

ARPIK OSTRAVA s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ: 47667419, dle přílohy č. 2. 

 

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

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

 k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (realizace víceprací) dle 

důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace    

s názvem „Dostavba domova pro seniory – pavilon G“ 3 425 000,- Kč bez DPH se mění na cenu          

3 500 400,- Kč bez DPH, tj. 4 235 484,- Kč včetně DPH. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 
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867/25/6/2019 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-

Předmostí, Hranická 14 - venkovní zastínění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy akce "Základní škola J. A. Komenského a Mateřská 

škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14  - venkovní zastínění" za předpokladu zajištění 

finančního krytí. 

 

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování dokumentace na pořízení 

venkovního zastínění na Základní škole J. A. Komenského a Mateřská škole, Přerov-

Předmostí, Hranická 14 

 

3. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit zpracování odborného posudku na prověření 

stávající skladby venkovní obálky budovy s ohledem na teplotní zisky dotčených prostor.         

V rámci výpočtu bude posouzen dopad na tyto zisky při instalaci venkovního stínění 

venkovními žaluziemi. 

 

 

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

 

 

 

 

868/25/6/2019 Stavebně technický průzkum - Kino Hvězda 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje odbor řízení projektů a investic zpracováním stavebně 

technického průzkumu budovy kina Hvězda za předpokladu zajištění finančního krytí. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel (p. Zácha), 1 nepřítomen (Mgr. Navařík, Ph.D.), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, 

Ing. Střelec). 

 

 

 

 

869/25/6/2019 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě – uzavření 

Smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí dotace ve výši  70.000,- Kč, s účelem použití na částečnou úhradu výdajů      

na podporu projektu „Modernizace scénického osvětlení v Městském domě v Přerově“. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

Ing. Petrem Vránou, náměstkem hejtmana,  na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého 

kraje č. UZ/17/43/2019  ze dne  23.9.2019,  IČ 60609460 a Statutárním městem Přerovem, 
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zastoupeným Ing. Hanou Mazochovou,  pověřenou náměstkyní primátora na základě usnesení  

Rady města Přerova č. 381/13/7/2019 ze dne 4.4.2019, IČ 00301825. 

 

 

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

 

 

 

 

870/25/6/2019 Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy akce "Výměna parket ve velkém, malém sále                

a předsálí MD" za předpokladu zajištění finančního krytí 

 

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování dokumentace pro ohlášení 

stavebních prací a pro provádění stavby na výměnu parket ve velkém, malém sále a předsálí 

Městského domu. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Líbí se mu vyjádření pracovní skupiny pro regeneraci budov Městského domu, kina a hvězdárny, kdy 

uvádí, že Odbor PRI prověří otázku sanace podloží. On sám za sebe na tom trvá a byl by rád, kdyby 

součástí projektové dokumentace byla i sanace podloží, protože je velká pravděpodobnost, že tam 

bude například škvára. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Odbor PRI připravil Návrh opatření při řešení investic, který obsahuje 5 bodů a tento byl jeden z nich. 

Takto postupujeme již standardně. 

 

 

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

 

 

 

 

871/25/6/2019 Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny otopného systému 

Městského domu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy akce "Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny 

otopného systému Městského domu" 

 

2. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektové dokumentace           

na realizaci alce "Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny otopného systému Městského 

domu", tj. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby        

a dalších souvisejících dokumentů za podmínky zajištění finančního krytí nákladů                  

na vypracování dokumentací 
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Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Mgr. Navařík, Ph.D.), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

872/25/7/2019 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka části obvodové stěny 

budovy - objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku části 

obvodové stěny o výměře 4 x 6 m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov      

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8). 

 

 

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

 

 

 

 

873/25/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1435 a pozemku 

p.č. 1436 v k.ú. Žeravice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1435, zahrada        

o výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana 

D.Ž. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1436, zastavěná 

plocha nádvoří o výměře 13 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova            

do vlastnictví pana D.Ž. 

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 1435, zahrada o výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví pana L.K. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 
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874/25/7/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 509/2 a p.č. 

510/15 oba v k.ú. Předmostí - změna usnesení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 509/2 orná půda o výměře 1015 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví paní M.S.  a pozemku 

p.č. 510/15 orná půda o výměře 1504 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví pana Ing. F.J. do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

 

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

 

 

 

 

875/25/7/2019 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí v majetku 

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

157, p.č. 168, p.č. 170 za pozemky p.č. 114/2 a p.č. 169/10 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých 

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

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

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

u Přerova za pozemky p.č. 114/2 orná půda o výměře  929 m2 a p.č. 169/10 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 329 m2
 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví A.   a   Z.V. 

 

 

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

 

 

 

 

876/25/7/2019 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov a společností Veolia Energie ČR, a.s. dne 18.7.2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje 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  je prodloužení doby trvání nájmu      

do 30.6.2020. 
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Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

877/25/7/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru 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) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne  23.5.1994, 

ve znění dodatků č. 1ze dne 5.1.1996, č. 2 ze dne 20.5.1998, č. 3 ze dne 19.6.1998, č. 4 ze dne 

24.9.1998, č. 5 ze dne 20.9.1999, č. 6 ze dne 21.2.2001, č. 7 ze dne 30.5.2001, č. 8 ze dne 11.9.2003, 

č. 9 ze dne 30.5.2005 a č. 10 ze dne 31.7.2019,  na prostor  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 90,50 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a politickou stranou 

Československá strana socialistická, se sídlem Přerov I-Město, Palackého 77/1, IČ 49628763, jako 

nájemcem. 

 

 

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

 

 

 

 

878/25/7/2019 Nájem části pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního 

bytového družstva Přerov statutárním městem Přerovem 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 

31.01.2017, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2  na část pozemku p.č. 6693 (ostatní plocha, jiná 

plocha) o výměře 540 m2 v k.ú. Přerov situovanou pod přístřeškem, nacházející se v uzavřeném areálu 

Stavebního bytového družstva Přerov na adrese Teličkova 40, 751 24 Přerov – Předmostí, mezi 

Statutárním městem Přerovem jako nájemcem a Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ: 00053236, 

se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako pronajímatelem za účelem 

parkování odtažených vozidel ve znění dle přílohy. Dodatkem se mění doba nájmu z doby určité         

na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 měsíců. 

 

 

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

 

 

 

 

879/25/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 6849/13 vodní plocha               

o výměře 30 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov za účelem umístění stavby „Oprava mostu 

PŘ-L/S-03, ul. Riedlova, 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. 

 

 

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

 

 

 

 

880/25/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 5290/222 a p.č. 

5290/223, oba v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím 

spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

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

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 

5290/222 a p.č. 5290/223 oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a uzavření smlouvy           

o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako povinným ze služebnosti, společností ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako oprávněným ze služebnosti. 

Věcné břemeno – služebnost bude uzavřena na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 6813-825/2017 za jednorázovou úhradu ve výši 3.642,- Kč, která bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. 

 

 

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

 

 

 

 

 

881/25/7/2019 Zřízení věcného břemene - služebnost k tíži pozemku p.č. 2573/2           

a pozemku p.č. 2554/3 oba v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. ruší usnesení Rady města Přerova  č.  838/23/7/2019  kterým schválila  změnu usnesení  Rady 

města Přerova ze dne 21.8.2019 č. 252/7/3/2019 bod 2. 

 

2. schvaluje změnu usnesení Rady města Přerova č. 732/21/7/2019 bod 2.  ze dne 21.8.2019  tak, 

že nově zní: 

 

"Rada města Přerova 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." 

 

 

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

 

 

 

 

882/25/7/2019 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

prostor sloužících podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 

3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  který 

je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)  a 

nájem movitých věcí v majetku statutárního města Přerova zařízení a 

vybavení kuchyňského bloku - dodatek smlouvy                                                                                                                                                                                                                                      

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1. nájemní smlouvy na nájem 

movitých věcí v majetku statutárního města Přerova - zařízení a vybavení kuchyňského bloku,              

v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  Přerov I-Město,  

který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, uzavřené dne 16.10.2018 mezi statutárním 

městem Přerov,  jako pronajímatelem a Zařízením školního stravování Přerov, příspěvková 

organizace, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, jako nájemcem. Dodatkem se rozšiřuje 

předmět nájmu o movité věci přílohy č. 1. a mění se výše ročního nájemného z částky 35.420,- Kč, 

včetně DPH na částku 86.040,- Kč, včetně DPH. 

 

 

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

 

 

 

 

 

883/25/7/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 3805/7, p.č. 

3805/8 a p.č. 3805/9 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

povinným z předkupního práva 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

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

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

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

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 3805/7, ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 434 m2, pozemku p.č. 3805/8, ostatní plocha, silnice o výměře 96 m2 a pozemku p.č. 

3805/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov, České republice – 

příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

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

 

 

 

 

884/25/7/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova prominutím povinností (dluhu) povinným              

z předkupního práva 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 208/5, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 854 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, České republice – příslušnost hospodařit       

s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

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

 

 

 

 

885/25/7/2019 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města, a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z dopravní značky č. B 29 

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) a z dopravní značky č. B 28 „Zákaz 

zastavení" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas        

s povolením krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města 

ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 



16 

 

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 

pořádání koncertu Moravské filharmonie v Městském domě. 

22. 10. 017 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 12:00 hod do 23:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  6M73930   SCANIA TURING HD  AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 500 kg  

Vlastník: MONETA LEASING, s.r.o., Holandská 1006/10, Brno, Štýřice, 639 00 

Provozovatel: Mgr. J.Ž. Olomouc 779 00 

 

VARIANTA II.: 

vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas 

s povolením krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu  na pozemních komunikacích v centru města 

ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 

pořádání koncertu Moravské filharmonie v Městském domě. 

22. 10. 017 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 12:00 hod do 23:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  6M73930   SCANIA TURING HD  AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 500 kg  

Vlastník: MONETA LEASING, s.r.o., Holandská 1006/10, Brno, Štýřice, 639 00 

Provozovatel: Mgr. J.Ž., Olomouc 779 00 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora p. Zácha: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

886/25/7/2019 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 

ekosystémů 2019 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

ve výši 326 375,00 Kč mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 

jako poskytovatelem a Statutárním městem Přerov jako žadatelem o úhradě nákladů               

na oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek) z Programu na podporu lesních ekosystémů 

2019, ve znění dle přílohy č. 1. 

                                                                                                 Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

                                                                                                                      Termín: 20.12.2019 

 

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

k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 
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887/25/7/2019 Dohoda o narovnání - SoD  " Opravy 7ks bytových jednotek" 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

1. schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi Statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34, 

750 02 Přerov I – město a společností VT HRANICE s.r.o., se sídlem Teplická 258, 753 01 

Hranice ke smlouvě č. SML/0502/2019, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést 

pro objednatele stavbu „Opravy 7ks bytových jednotek“ 

 

2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího              

s uzavřením Dohody o narovnání, k jeho uzavření a jeho podpisu 

 

 

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

 

 

 

 

888/25/7/2019 Dodatek č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektrické energie SML/4046/2017 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č.1 a č.2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektrické 

energie č. SML/4046/2017 uzavřenou mezi Statutárním městem Přerov a společností Amper 

Market, a.s., se sídlem: Antala Staška 1076/33a, 140 00  Praha 4, IČO: 24128376 

 

2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího              

s uzavřením Dodatků č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektrické 

energie, k jeho uzavření a jeho podpisu 

 

 

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

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

889/25/8/2019 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kouřílkova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2019/2020 výjimku z maximálního počtu 

dětí v Mateřské škole Přerov, Kouřílkova 2, kde lze na odloučeném pracovišti mateřské školy 

Jasínkova 4, naplnit 1 třídu do počtu 25 dětí. 

 

 

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

 

 

 

 

890/25/8/2019 Úprava platu ředitele základní školy   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 11. 2019 přiznání osobního příplatku 

řediteli Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 panu Mgr. P.Z. v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

 

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

 

 

 

 

891/25/8/2019 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 

Základní školy Přerov, Svisle 13 příspěvkové 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. 

 

 

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

 

 

 

 

892/25/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Laguna cycles team, z. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Laguna cycles team, 

z.s., IČ: 05480311, se sídlem Jana Nerudy 455, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice,          

na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací sportovní akce, Mistrovství České 

republiky v cyklistické disciplíně - fourcross, konané ve dnech 14. – 15. 9. 2019 na území 

města Přerova v areálu Předmostí - Žernavá, a to za podmínky finančního krytí. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 



19 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 284 656,6* - 5,0 284 651,6 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

5 069,0 + 5,0 5 074,0 

* 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 39 721,2 + 5,0 39 726,2 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Mgr. Kouba: 

- Navrhl doplnit do bodu 1 usnesení:  …, a to za podmínky finančního krytí. 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

893/25/9/2019 Veřejná sbírka pod vánočním stromem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s konáním veřejné sbírky na území města Přerova            

ve prospěch subjektu Sdružení MOST K ŽIVOTU,  z.s. se sídlem Bohuslava Němce 2811/4, Přerov     

I – Město, 750 02 Přerov 2, IČ 67338763 a  to formou pokladničky umístěné pod vánočním stromem    

v termínu od 29. 11. 2019 do 3. 1. 2020.  Čistý výtěžek sbírky bude určen na pořízení materiálu           

k pracovním činnostem uživatelů sociálních služeb. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 
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894/25/9/2019 Přerov - pobytové a kontinuální aktivity pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením v roce 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje projekt "Přerov - pobytové a kontinuální aktivity pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením v roce 2020" z oblasti prevence kriminality do dotační výzvy Ministerstva vnitra 

ČR, odboru prevence kriminality, pro rok 2020, s minimální spoluúčastí města ve výši 30 %, 

za podmínky schválení o přidělení dotace od Ministerstva vnitra ČR. 

 

2. pověřuje manažera prevence kriminality zpracovat, zadat a elektronicky odeslat žádost            

o neivestiční projekt uvedený v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných 

příloh (Bezpečnostní analýza PČR, souhlasné stanovisko OSPOD, apod.) prostřednictvím 

webové aplikace RISPF - webový portál žádosti, a to po vyhlášení dotační výzvy ze strany 

Ministerstva vnitra ČR, a při podání žádosti o poskytnutí dotace ve stanoveném termínu. 

 

3. pověřuje manažera prevence kriminality vygenerovanou a podepsanou žádost statutárním 

zástupcem žadatele a opatřenou razítkem (resp. jeho elektronickou variantou) odeslat             

do datové schránky Ministerstva vnitra ČR, a to po vyhlášení dotační výzvy ze strany 

Ministerstva vnitra ČR, a při podání žádosti o poskytnutí dotace ve stanoveném termínu. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

895/25/9/2019 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+2), o ploše pro nájem 64,18 m2, v domě    č. p. 

2309, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 793, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní E.T., za nájemné ve výši 

3.353 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  (1+1), o ploše pro nájem 28,79 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 L.V., za nájemné ve 

výši 1.504 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 42,39 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. 3), s paní M.N., za nájemné ve 

výši 2.214 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
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zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše pro nájem 46,09 m2, v domě     č. p. 

2146, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní P.L., za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

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

Fr. Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní M.B., za nájemné         

ve výši 3.001 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. 

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (3+2), o ploše pro nájem 78,23 m2, v domě č. p. 

2309, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 793, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem P.H., za nájemné ve 

výši 4.087 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

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

spojené s užíváním bytu. 

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše pro nájem 28,33 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. 7), s panem M.Z., za nájemné ve 

výši 1.480 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy  č. 7, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše pro nájem 50,58 m2, v domě č. p. 

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

Denisova, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní J.K., za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+2), o ploše pro nájem 67,24 m2, v domě č. p. 

2145, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1157, v k. ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), s paní R.B., za nájemné ve 

výši 3.160 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 83,03 m2, v domě    č. p. 

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

Kainarova, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 10), s paní I.L., za nájemné ve 

výši 4.338 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.12.2019 
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11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 5 s paní 

A.H. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Kojetínská 5 s paní 

Ž.Č. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Kojetínská 5 s paní 

R.G. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Kojetínská 5 s paní 

N.D. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,         

s paní T.H. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,         

s paní M.J. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,        

s panem J.H. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,        

s panem K.L. 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45 v Přerově, Jižní čtvrť II/5         

a č. 10 Denisova 6, s paní V.H. 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 45 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,        

s paní J.K. 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 10 v Přerově, Denisova 6,            

s panem M.Z. 

 

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 10 v Přerově, Denisova 6, s paní 

P.G. 

 

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 10 v Přerově, Denisova 6 a č. 17 

Denisova 12, s paní E.G. 

 

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Kainarova 12, s paní 

R.B. 

 

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Kainarova 12, s paní 

J.S. 

 

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Kainarova 12, s paní 

M.M. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 
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10. RŮZNÉ 

896/25/10/2019 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku            

a nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi 

Kulturními a informačními službami města Přerova, IČ 45180512, a subjektem GastroHardyCZ s.r.o., 

se sídlem v Praze 5, Smíchov, J. Plachty 596/8, PSČ: 150 00, IČ 07682484, za podmínek uvedených     

v důvodové zprávě. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

897/25/10/2019 Nařízení města Přerova č. .../2019, kterým se mění Nařízení města 

Přerova č. 1/2016, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení č. ..../2019, kterým se mění Nařízení č. 1/2016,  

kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2016, Nařízení č. 2/2017, Nařízení č. 3/2017, 

Nařízení č. 2/2018 a Nařízení č. 1/2019, a to dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

898/25/10/2019 Uzavření Smlouvy o umístění prvků Metropolitní sítě města Přerova 

mezi Statutárním městem Přerov – Magistrátem města Přerova a 

Českou republikou – Krajským ředitelstvím Policie Olomouckého 

kraje a uzavření Smlouvy o výpůjčce uzavřené podle § 2193 s násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění prvků Metropolitní sítě města Přerov, bezúplatně, 

mezi Statutárním městem Přerov – Magistrátem města Přerova, se sídlem Bratrská 709/34, 

750 02 Přerov, Přerov I. – Město, IČ: 00301825 a Českou republikou – Krajským ředitelstvím 

Policie Olomouckého kraje se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 

72051795 
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2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce uzavřené podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně, mezi Českou republikou – 

Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, 

Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 72051795 a statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov, Přerov I. – Město, IČ: 00301825 

 

4. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

3 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

899/25/10/2019 Návrh termínů konání Rady města Přerova pro rok 2020 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání schůzí rady pro rok 2020 

tak, jak je uvedeno v příloze. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

 

900/25/10/2019 Podněty a připomínky z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 08.11.2019 

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

na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Střelec). 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

 Dne 27. listopadu v 16.00 hodin se koná v malém sále Městského domu veřejné projednávání 

rozpočtu na rok 2020. 

 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 25. schůzi Rady města Přerova dne 17. října 2019 v 10.30 hodin. 

 

V Přerově dne 17. října 2019 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                              Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

primátor statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova  

 

 


