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ZÁPIS 

 

 

z 27. schůze Rady města Přerova konané dne 28. listopadu 2019 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku ze psů Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace na pořízení QSL lístků Ing. Mazochová 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Územní plán města Přerova - změny č. 13, 14 a 15 primátor 

6.2 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba skladovací haly č. IV“. primátor 

6.3 Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro tonery 
statutárního města Přerov (2020-2023)“  

Ing. Mazochová 

7.2 Zpracování projektové dokumentace Kanalizace Přerov IX-Lýsky Ing. Mazochová 

7.3 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek v Přerově VII - Čekyně“ – schválení dodatku 
č. 2 ke smlouvě č. SML/1146/2018 

Ing. Mazochová 

7.4 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 
kanalizační přípojky, Jižní čtvrť II 2535/6, 2536/7, 2537/8, 2538/9 
Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.5 Veřejná zakázka „Pavlače Gen. Štefánika 7, Přerov – výměna 
okenních výplní“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.6 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
muzea přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ – zrušení 
zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

7.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském 
hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ - schválení zadávacích podmínek 
a pokračování zadávacího řízení 

Ing. Mazochová 

7.8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a 
chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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7.9 Veřejná zakázka „Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

7.10 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1267/2019 na 
realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ 

Ing. Mazochová 

7.11 Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do 
roku 2020 

Ing. Mazochová 

7.12 Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020 Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6577/2 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5289/2 
(vlastník StMPr) za část pozemku p.č. 5290/97 (vlastník Dřevočal 
s.r.o.) , oba  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 236/4 v k.ú. 
Henčlov 

p. Zácha 

8.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. 
Žeravice. 

p. Zácha 

8.1.5 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka části pozemku p.č. 
2638/1 a pozemku p.č. 2638/3 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   objekt občanské 
vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, 
objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, 
vše v k.ú. Přerov  se všemi součástmi a příslušenstvím včetně 
movitých věcí. 

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
-  pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

8.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 2152/2, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce 
Přerov I-Město, a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 
2155/1, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 
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8.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 
veřejného osvětlení vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 624/1, 
p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, p.č. 
273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 
476, p.č. 278  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně                                                                                     
Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 273/11, 
p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 783/10, p.č. 274/1, p.č. 274/3,  
p.č. 478/3 a  p.č. 273/3  vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                       
Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na 
pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení 
pozemku p.č. 622 vše  k.ú. Čekyně                                                                                                           
Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  – pozemků p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2,  783/10, 
273/10, 271/22 vše v k.ú. Čekyně         

p. Zácha 

8.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - 
budovy č.p. 3160 příslušné k části obce Přerov I - Město stojící na 
pozemku p.č. 4808/2 v k.ú. Přerov, části budovy č.p. 3161 příslušné 
k části obce Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. 
Přerov, části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov a výpůjčka 
pozemku p.č. 4808/2 a části pozemku p.č. 4808/1 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části 
obce Přerov VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

8.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

p. Zácha 

8.5.4 Nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály – plavecký areál 
Přerov, areál koupaliště Penčice a areál zimního stadionu Přerov a 
Městské sportovní haly, a movitých věcí tvořících jejich vybavení  

p. Zácha 

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

p. Zácha 

8.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích v k.ú. Předmostí a 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 
Přerova 

p. Zácha 

8.11.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 
předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

p. Zácha 

8.12.1 Zánik předkupního práva  dle ust.  §101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerov k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

8.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov  p. Zácha 

8.12.3 Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu p. Zácha 

8.12.4 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 
statutárním městem Přerovem a Technickými službami města 
Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 
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8.12.5 Úprava časového intervalu u signálu volno na přechodu pro chodce 
a výměna žárovek za LED vložky u SSZ na křižovatce ulic Velká 
Dlážka x Kopaniny v Přerově – uzavření smlouvy o dílo. 

p. Zácha 

8.12.6 Velká Laguna – eliminace organického bahna použitím speciální 
bakteriální směsi 

p. Zácha 
 

8.12.7 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 

8.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy ke školnickému bytu p. Zácha 

8.13.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy p. Zácha 

8.13.3 Předžalobní výzva – finanční vyrovnání R. a A. V. p. Zácha 

9. Dotační program A pro rok 2020 primátor 
Mgr. Kouba 

10. Školské záležitosti  

10.1 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy   Mgr. Kouba 

10.2 Přijetí nepeněžitých a peněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

10.3 Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 
- 2022 příspěvkových organizací  zřízených statutárním městem 
Přerov 

Mgr. Kouba 

10.4 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

10.5 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 
Přerově, Sociálních služeb města Přerova, Kulturních a 
informačních služeb města Přerova  

Mgr. Kouba 

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

10.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota 
Sokol Čekyně, z.s. 

Mgr. Kouba 

10.8 Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov 
na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 
hospodářství 

Mgr. Kouba 

10.9 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 
spolek 

Mgr. Kouba 

11. Sociální záležitosti  

11.1 Náhrada škody Mgr. Kouba 

11.2 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost o 
individuální dotaci 

Mgr. Kouba 

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

12. Různé  

12.1 Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-
Hvězdárna 

primátor 

12.2 Petice občanů za zařazení ulic Velká Dlážka a Jilemnického do 
"bezdoplatkové zóny". 

primátor 

12.3 Souhlas zřizovatele primátor 

12.4 Zahraniční pracovní cesta Ozimek primátor 

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

primátor 

14. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Lada Galová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 

 

 

Omluveni:  Ing. Bohumír Střelec 

    

    

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

      

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 27. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 28. listopadu 2019  

v 9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města, omluven byl Ing. Bohumír Střelec.  Bylo přítomno 10 

radních, Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

948/27/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 27. schůze Rady města 

Přerova konané dne 28. listopadu 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 27. schůze Rady města Přerova konané dne 28. listopadu 2019, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze 

Rady města Přerova. 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 
 

- bez písemné předlohy 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

949/27/4/2019 Rozpočtové opatření č. 18 

 

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 závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

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

 

 

950/27/4/2019 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

závaznou vyhlášku č.../2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2019 

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

 

 

951/27/4/2019 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku ze psů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2019, o místním 

poplatku ze psů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2019, o místním 

poplatku ze psů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
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Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2019 

Hlasování o variantě I., kterou doporučila navrhovatelka: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

952/27/4/2019 Obecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

VARIANTA  III. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle přílohy č. 3 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2019 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučila navrhovatelka: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

953/27/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace na pořízení QSL lístků 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Ing. J*** P***, na pořízení QSL 

lístků. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu 

za podmínky finančního krytí.  

 

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

závazného ukazatele: 

 

 

 



8 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 548,6 * - 5,0 288 543,6 

2143 110  Cestovní ruch 0,0  + 5,0 5,0 

* 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 39 940,7 + 5,0 39 945,7 

 

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

 

 

 

 
 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2020 
 

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

primátora. 

 

954/27/5/2019 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 

Přerova na rok 2020: 

 

               příjmy    966 058 300 Kč 

               výdaje    955 137 800 Kč 

   financování     10 920 500 Kč 

              (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit střednědobý výhled rozpočtu do roku 

2022 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 

 

955/27/6/2019 Územní plán města Přerova - změny č. 13, 14 a 15 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí, že v průběhu projednání změn č. 13, 14 a 15 

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

žádné připomínky ani námitky. 

 

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

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

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

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změny č. 13, 14 a 15 Územního 

plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto návrhu na 

usnesení. 

 

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

 

 

956/27/6/2019 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba skladovací haly č. IV“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 

“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu 

“Přístavba skladovací haly č. IV“, situovanou na pozemku parc.č. 6034/5 v katastrálním území 

Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu a provedení všech 

úkonů spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice 

I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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957/27/6/2019 Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

regenerace sídliště Dvořákova. 

 

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

 

 
 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

958/27/7/2019 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro tonery 

statutárního města Přerov (2020-2023)“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

zahájit „Dynamický nákupní systém pro tonery statutárního města Přerov (2020-2023)“ jako 

nadlimitní veřejnou zakázku v užším řízení podle § 58 a § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „zákon“). 

 

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

 

 

959/27/7/2019 Zpracování projektové dokumentace Kanalizace Přerov IX-Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy na investiční akci Kanalizace Přerov IX - Lýsky vč. 

projektové přípravy nových kanalizačních přípojek pro napojení nemovitostí (RD, bytové 

domy) v místní části Přerov IX-Lýsky na nově budovanou splaškovou kanalizaci. 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajistit dokumentaci akce Kanalizace Přerov IX - 

Lýsky vč. projektové přípravy nových kanalizačních přípojek pro napojení nemovitostí (RD, 

bytové domy) v místní části Přerov IX-Lýsky na nově budovanou splaškovou kanalizaci v 

rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění 

stavby včetně vydání příslušných rozhodnutí včetně dokumentace pro územní rozhodnutí 

nových kanalizačních přípojek pro napojení nemovitostí RD, bytové domy) v místní části 

Přerov IX-Lýsky na nově budovanou splaškovou kanalizaci za podmínky finančního krytí. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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960/27/7/2019 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace kanalizačních 

přípojek v Přerově VII - Čekyně“ – schválení dodatku č. 2 ke smlouvě 

č. SML/1146/2018 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 

SML/1146/2018 ze dne 6. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 zde dne 7. 6. 2019 na zpracování projektové 

dokumentace kanalizačních přípojek v Přerově VII – Čekyně mezi Statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a společností Jan Andrés, se sídlem Fűgnerova 350/12, 779 00 Olomouc, IČ: 60986859, 

jako zpracovatelem dle přílohy č. 1. 

 

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby plnění do 30. 6. 2020. 

                

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 

SML/1146/2018 mezi objednatelem a zpracovatelem bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hana Mazochové na základě jejího pověření usnesením  

15. Rady města Přerova, č. usnesení 465/15/6/2019 ze dne 2. 5. 2019. 

 

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

 

 

961/27/7/2019 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 

kanalizační přípojky, Jižní čtvrť II 2535/6, 2536/7, 2537/8, 2538/9 

Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

horizontálních rozvodů kanalizace a kanalizační přípojky, Jižní čtvrť II 2535/6, 2536/7, 

2537/8, 2538/9 Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a kanalizační přípojky, Jižní čtvrť II 2535/6, 

2536/7, 2537/8, 2538/9 Přerov“, 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. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
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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: 

  
Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
1. *** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
2. *** Odbor správy majetku a komunálních 

služeb – Oddělení bytové správy 
*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – Oddělení 

bytové správy  
3. *** Odbor správy majetku a komunálních 

služeb 

- Oddělení bytové správy 

*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – Oddělení 

bytové správy 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odbor řízení projektů a investic *** 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 náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

962/27/7/2019 Veřejná zakázka „Pavlače Gen. Štefánika 7, Přerov – výměna 

okenních výplní“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

Gen. Štefánika 7, Přerov – výměna okenních výplní“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Pavlače Gen. Štefánika 7, Přerov – výměna okenních výplní“, 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. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 
7. *** *** 
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8. *** ***  
9. *** *** 
10. *** *** 

 

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: 

  
Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
1. *** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
2. *** Odbor správy majetku a komunálních 

služeb – Oddělení bytové správy 
*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – Oddělení 

bytové správy  
3. *** Odbor správy majetku a komunálních 

služeb 

- Oddělení bytové správy 

*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – Oddělení 

bytové správy 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odbor řízení projektů a investic *** 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 náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

963/27/7/2019 Veřejná zakázka „Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 

muzea přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ – zrušení 

zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s 

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

náměstí 1 v Přerově“, zahájené v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018, z důvodu neobdržení nabídek. 

 

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

 

 

964/27/7/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově 

v Přerově (1. a 3. etapa)“ - schválení zadávacích podmínek a 

pokračování zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“, v obsahu dle 

příloh č.1 - 5. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v 

souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci užšího řízení 

podle § 3 písm. c), postupem podle části čtvrté § 58, části třetí § 54, odst. 3 a souvisejících 

částí zákona. 

 

2. schvaluje pokračování užšího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ postupem podle 

§ 58 a § 54, odst. 3 písm. a) zákona 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání žádosti o účast, Kvalifikační 

dokumentace, Výzvy k podání nabídek, Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení 

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

účastníka, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších 

souvisejících dokumentů 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

965/27/7/2019 Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a 

chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ – 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 podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce místní komunikace 

včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“, 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce 

místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ je účastník 

výběrového řízení SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 

Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČ: 48035599, 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 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČ: 48035599, jako zhotovitelem, na podlimitní 

veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, 

Přerov - Lověšice“. Cena za plnění bude činit 4 303 000,- Kč bez DPH, tj. 5 206 630,- Kč 

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

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

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

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 23. Rady města Přerova usnesení č. 811/23/6/2019 ze dne 26.9.2019. 

 

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

 

 

966/27/7/2019 Veřejná zakázka „Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov“, 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. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 

 

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 
*** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
*** odborník *** odborník 
*** odborník/věcný gestor *** odborník/věcný gestor 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 
*** 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, 
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6. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

967/27/7/2019 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1267/2019                

na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1267/2019 ze dne 29. 7. 2019 na provedení stavby „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“, se 

zhotovitelem GALVA TRANS, s.r.o., Na Trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 29195446, dle přílohy 

č. 3. 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méně a víceprací) 

dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku nám. 

Svobody“ se po započtení méně a víceprací snižuje o 74 763,37 Kč bez DPH a cena za plnění se 

dodatkem č. 2 mění z původní ceny 2 962 072,60 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě č. 

SML/1267/2019 na cenu 2 887 309,23 bez DPH, tj. 3 493 644,17 Kč včetně DPH. 

 

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1267/2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 431/14/6/2019 ze dne 18. 4. 2019, náměstkyně primátora     

Ing. Hana Mazochová. 

 

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

 

 

968/27/7/2019 Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do roku 

2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled zrealizovaných akcí 

nad 500 tis. Kč v roce 2019, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled přecházejících akcí nad 

500 tis. Kč z roku 2019 do roku 2020. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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969/27/7/2019 Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Nové akce nad 500 tis. Kč pro 

realizaci v roce 2020 – dle tabulky v důvodové zprávě, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Registr akcí nad 500 tis. Kč pro 

realizaci v roce 2020 – dle tabulky v důvodové zprávě. 

 

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

 

 

 

 
 

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

970/27/8/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 6577/2  ost. plocha o výměře cca 60 m2 v k.ú. Přerov. 

 

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

 

 

971/27/8/2019 Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí                

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5289/2 

(vlastník StMPr) za část pozemku p.č. 5290/97 (vlastník Dřevočal 

s.r.o.) , oba  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 5290/97 ost. plocha, označeného  geometrickým  plánem jako pozemek p.č. 5290/246 o 

výměře 76 m2 za část pozemku 5289/2  ost. plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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972/27/8/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 236/4 v k.ú. 

Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 236/4 orná půda  o výměře 120 m2  v k.ú. Henčlov z majetku statutárního města Přerova. 

 

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

 

 

973/27/8/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci      

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. 

Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci - části pozemku 

p.č.  1309/1, trvalý travní porost  o výměře cca 140 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci - části pozemku 

p.č.  1309/1, trvalý travní porost  o výměře cca 60 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

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

 

 

974/27/8/2019 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka části pozemku p.č. 

2638/1 a pozemku p.č. 2638/3 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 2638/1 ovocný sad o výměře cca 2 300 m2 a pozemku p.č. 2638/3 zast. plocha a nádvoří 

o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal), 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

975/27/8/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova -   objekt občanské 

vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt 

občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. 

Přerov  se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí 

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

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -   objekt občanské vybavenosti č.p. 

3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku 

p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov  se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí. 

 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova  úplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -   objekt občanské vybavenosti č.p. 

3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku 

p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov  se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí. 

 

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

 

 

976/27/8/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  

pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 1508 zahrada o výměře 70 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů P*** a B*** H***, bytem *** za kupní cenu 14.000,- Kč (cena 

v místě a čase obvyklá).  

 

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

 

 

977/27/8/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 2152/2, jehož součástí je stavba občanského 

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

a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 2155/1, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/1248/2018, 

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

oprávněný ze služebnosti a společnost Byty Čechova  s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní 

schody 1912/8,  Předměstí, 746 01 Opava, jako budoucí kupující a budoucí povinný ze 

služebnosti. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí ve 

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

výměře 777 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušná k části obce Přerov I-Město, a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha  - ostatní 
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komunikace) označené v geometrickém plánu č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 jako díl „a“ o 

výměře 658 m2, části pozemku p.č. 2153/5 (ostatní plocha – jiná plocha) označené v 

geometrickém plánu č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 jako díl „c“ o výměře 2 m2 a části 

pozemku p.č. 2155/1 (ostatní plocha – jiná plocha) označené v geometrickém plánu č. 6952-

39/2019 ze dne 2.10.2019 jako díl „d“ o výměře 0,23 m2, které se na základě geometrického 

plánu č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 slučují do pozemku p.č. 2152/4 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 660 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova  s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 

1912/8,  Předměstí, 746 01 Opava, za celkovou kupní cenu 12.590.654,- Kč, s tím, že část 

kupní ceny ve výši 5.000.000,- Kč bude kupujícím uhrazena do 31.12.2019 a část kupní ceny 

ve výši 7.590.654,- Kč bude kupujícím uhrazena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti změny 

Územního plánu města Přerova, která bude spočívat v lokální změně územního plánu na 

pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/1, oba v k.ú. Přerov, za účelem změny využití (přestavby) 

na bytový – polyfunkční dům s bytovými jednotkami a komerčními prostory a výstavby 

parkoviště pro osobní automobily pro potřeby budoucího bytového – polyfunkčního domu a 

která kupujícímu umožní realizovat projekt spočívající v provedení generální rekonstrukce 

budovy č.p. 387 (Čechova 43) za účelem její přestavby na bytové jednotky s dispozicemi 

1+kk, 2+kk, 3+kk a obchodních a kancelářských prostor za účelem prodeje bytových jednotek 

do osobního vlastnictví nebo jejich pronájmu za tržní nájemné a vybudování cca 30 

parkovacích stání na nově zaměřeném pozemku p.č. 2152/4 v k.ú. Přerov. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

mezi společností Byty Čechova  s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8,  

Předměstí, 746 01 Opava, jako povinným ze služebnosti a statutárním městem Přerov jako 

oprávněným ze služebnosti, na jejímž základě bude zřízeno věcné břemeno - služebnost ve 

prospěch oprávněného ze služebnosti k tíži pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 777 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 

(Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, spočívající v právu oprávněného ze 

služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) 

metropolitní síť včetně přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a 

umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) za účelem zajišťování provozu, údržby a 

inventury přípojného bodu metropolitní sítě a případné rekonstrukce a odstranění metropolitní 

sítě. Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu určitou do 16.10.2020. 

 

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

 

 

978/27/8/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci - pozemku p.č. 396 ostatní plocha o výměře 552 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z 

vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 

Přerov za cenu v čase a místě obvyklou  553 000,- Kč. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Střelec) 
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979/27/8/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 

veřejného osvětlení vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 624/1, 

p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, 

p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 476, p.č. 

278, p.č. 125 a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně                                                                                     

Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 

města Přerova – k tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 273/11, 

p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 783/10, p.č. 274/1, p.č. 274/3,  

p.č. 478/3 a  p.č. 273/3  vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                       

Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na 

pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení 

pozemku p.č. 622/2 vše  k.ú. Čekyně                                                                                                           

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  – pozemků p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2,  783/10, 

273/10, 273/11, 271/22 a p.č. 273/11 vše v k.ú. Čekyně         

 

Rada města Přerova po projednání 
 

1. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích 

p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, p.č. 

271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 476, p.č. 278, p.č. 125  a p.č. 116 vše 

v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví ***. Z*** M***, bytem ***, D*** M***, bytem *** a 

Z*** R***, bytem *** do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. nepřijala návrh usnesení schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného 

osvětlení včetně sloupů a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 

nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění tohoto  vedení  k  tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 273/11, p.č. 478/2, p.č. 

624/1, p.č. 783/9 a p.č. 783/10  vše v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví - *** *** Z*** M***, 

bytem *** a D*** M***, bytem *** 24 k id ½ a Z*** R***, bytem *** k id ½ , tíži 

pozemku p.č. 274/1 v k.ú. Čekyně ve společném jmění manželů L*** a M*** B***, bytem 

***, tíži pozemků p.č. 274/3 a p.č. 478/3 v k.ú. Čekyně v podílovém spoluvlastnictví ***. 

Z*** M*** bytem *** k id ½ a D*** M***, bytem ***, k id ½ a k tíži pozemku p.č. 273/3 v 

k.ú. Čekyně ve spoluvlastnictví- *** Z*** M***, bytem *** a D***r M***é, bytem *** k id 

½ a ***Z*** M***, bytem *** k id ½ ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou. 

 

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

budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi spoluvlastníky pozemků p.č. 271/8, 

p.č. 271/22, p.č. 273/11, p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 783/10, p.č. 274/1, p.č. 274/3, 

p.č. 478/3, p.č. 273/3  vše v k.ú. Čekyně, jako budoucími povinnými z věcného břemene a 

statutárním městem Přerov,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode 

dne, kdy statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické 

právo ke stavbě inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně  sloupů a 

současně ode dne, kdy budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu 

oprávněnému geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného 

pásma, potvrzený příslušným katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření 
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smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  

Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 

plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 

katastru nemovitostí. 

 

3. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod komunikace vybudované na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 vše v 

k.ú. Čekyně a zhodnocení spočívající v úpravě komunikace ul. Nad Úvozem vybudované na 

pozemku p.č. 622/2 v k.ú. Čekyně, ze spoluvlastnictví *** Z*** M***, bytem ***, D*** 

M***, bytem *** a Z*** R***, bytem *** do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

4. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod pozemků p.č. 783/1 trvalý travní porost 854 m2, p.č. 783/9  trvalý travní 

porost o výměře 521 m2, p.č. 273/4 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 271/8 trvalý 

travní porost o výměře 566 m2, pozemku p.č. 622/2 ostatní plocha o výměře 74  m2, 

p.č. 783/10 ostatní plocha o výměře 829 m2, p.č. 273/10 ostatní plocha o výměře 196 

m2, p.č. 273/11 ostatní plocha o výměře 19 m2  a p.č. 271/22 ostatní plocha o 

výměře 863 m2 vše v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví - ***. Z***M***, bytem *** a 

D*** M***, bytem *** k id ½ a Z*** R***, bytem *** k id ½ do majetku 

statutárního města Přerova a pozemku p.č. 783/1 trvalý travní porost o výměře 854 

m2 ze spoluvlastnictví - *** Z*** M***, bytem *** a D***M***, bytem *** k id ½ 

a *** Z*** M***, bytem *** k id ½.  

 

 

K předloženému návrhu proběhla diskuse ve věci bezúplatného převodu veřejného osvětlení a zřízení 

služebnosti vedení tohoto veřejného osvětlení k tíži pozemků, které nejsou v majetku města. 

Navrhovatel p. Zácha podal návrh na úpravu usnesení (viz zvýrazněný text). 

 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení navrhovatelem: 5 pro (p. Zácha, Mgr. Kouba, Mgr. Hýzl, 

Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Dostal), 2 proti (Ing. Měřínský, Ing. Mazochová), 3 se zdrželi (Ing. Navrátil, 

Ing. Vrána, Mgr. Galová),  1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

980/27/8/2019 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - budovy 

č.p. 3160 příslušné k části obce Přerov I - Město stojící na pozemku 

p.č. 4808/2 v k.ú. Přerov, části budovy č.p. 3161 příslušné k části obce 

Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov, části 

pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov a výpůjčka pozemku p.č. 4808/2 a 

části pozemku p.č. 4808/1 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nesouhlasí s přenecháním budovy č.p. 3160 příslušné k části obce Přerov I - Město stojící na 

pozemku p.č. 4808/2 v k.ú. Přerov, části budovy č.p. 3161 příslušné k části obce Přerov I - 

Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov 

do podnájmu paní *** V*** B***, bytem ***, kdy nájemcem je Jelena Bednaříková, IČ: 

60789239, Bayerova 1496/4, Přerov dle nájemní smlouvy ze dne 21.4.2010, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 1.3.2013 a dodatku č. 2 ze dne 13.8.2014.  
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2. schvaluje podání výpovědi nájmu budovy č.p. 3160 příslušné k části obce Přerov I - Město 

stojící na pozemku p.č. 4808/2 v k.ú. Přerov, části budovy č.p. 3161 příslušné k části obce 

Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 4811/3 v 

k.ú. Přerov založeného nájemní smlouvou ze dne 21.4.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

1.3.2013 a dodatku č. 2 ze dne 13.8.2014, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a Jelenou Bednaříkovou, IČ: 60789239, Bayerova 1496/4, Přerov, jako 

nájemcem, na dobu určitou do 31.3.2023 s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  

 

3. schvaluje podání výpovědi výpůjčky pozemku p.č. 4808/2 zast.pl. a nádvoří a části pozemku 

p.č. 4808/1 zast. pl. a nádvoří oba v k.ú. Přerov založené smlouvou o výpůjčce ze dne 

21.4.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2013 uzavřené mezi statutární městem Přerov, 

jako půjčitelem a Jelenou Bednaříkovou, IČ: 60789239, Bayerova 1496/4, Přerov, jako 

vypůjčitelem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem budovy č.p. 3160 příslušné k části obce 

Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/2 o výměře 250 m2 v k.ú. Přerov, části prostor v 

budově č.p. 3161 příslušné k části obce Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 o 

výměře cca 59 m2 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 4811/3 o výměře cca 116 m2 v k.ú. 

Přerov a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto nemovitých věcí za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po ukončení nájmu dle bodu 

2. návrhu usnesení a ukončení výpůjčky dle bodu 3. návrhu usnesení, a bude zveřejněno dobu 

30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 

internetových stránkách statutárního města Přerova.  

 

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

 

 

PŘESTÁVKA: 10:40 – 10:50 hodin 

 

 

981/27/8/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce 

Přerov VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor – místnost č. 7 v 

budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce Přerov VII-Čekyně, která je součástí 

pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně o výměře 11,77 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a společností OHL ŽS a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, IČ 46342796, 

jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 29 dnů, s účinností od 1.12.2019. Výše 

nájemného bude činit 234,-Kč (bez DPH). Účelem nájmu bude využití prostoru jako kanceláře pro 

technický dozor investora a generálního dodavatele při výstavbě nové kanalizace v místní části 

Čekyně. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

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

 

 

982/27/8/2019 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru sloužícího podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, 
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příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 

2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nájemní smlouvy ze dne 20.12.2005, ve znění dodatků č. 1 ze dne 28.2.2007, č. 2 ze dne 29.2.2008, č. 

3 ze dne 16.4.2008, č. 4 ze dne 31.8.2009, č. 5 ze dne 26.2.2010, č. 6 ze dne 30.4.2010, č. 7 ze dne 

17.5.2013, č. 8 ze dne 31.10.2014 a č. 9 ze dne 25.1.2016, na prostor sloužící podnikání v objektu 

administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 

2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt), místnost č. 40 o výměře  32 m2 uzavřené mezi statutárním 

městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností PRO INVEST OLOMOUC s.r.o., se sídlem 

Olomouc, Povel, Schweitzerova 383/60, IČ 26871980,  jako nájemcem, ke dni 30.11.2019. 

 

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

 

 

983/27/8/2019 Nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály – plavecký areál 

Přerov, areál koupaliště Penčice a areál zimního stadionu Přerov a 

Městské sportovní haly, a movitých věcí tvořících jejich vybavení  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu, který byl založen nájemní smlouvou č. MMPr-

SML/0659/2019 uzavřenou dne 5.3.2019 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, tvořících sportovní areály – plavecký areál Přerov, areál koupaliště 

Penčice a areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly, a který přešel na straně 

nájemce ke dni 1.5.2019 ze společnosti Teplo Přerov a.s. na společnost Sportoviště Přerov 

s.r.o., IČ 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako část 

jmění společnosti Teplo Přerov a.s. v souladu s projektem přeměny - rozdělení ve formě 

odštěpení sloučením ze dne 11.3.2019 ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 

125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností, a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě dohody o skončení nájmu zanikne nájem dohodou smluvních stran ke dni 

30.11.2019. 

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu, který byl založen nájemní smlouvou č. MMPr-

SML/0660/2019 uzavřenou dne 5.3.2019 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem movitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, tvořících vybavení sportovních areálů – plaveckého areále Přerov, 

areálu koupaliště Penčice a areálu zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly, a který 

přešel na straně nájemce ke dni 1.5.2019 ze společnosti Teplo Přerov a.s. na společnost 

Sportoviště Přerov s.r.o., IČ 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, jako část jmění společnosti Teplo Přerov a.s. v souladu s projektem přeměny - 

rozdělení ve formě odštěpení sloučením ze dne 11.3.2019 ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b) 

bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností, a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. Na základě dohody o skončení nájmu zanikne nájem dohodou smluvních 

stran ke dni 30.11.2019. 
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova, tvořících sportovní areály – plavecký areál Přerov, areál koupaliště Penčice a 

areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly: 

 

a) plavecký areál Přerov, vše v k.ú. Přerov: 

- pozemek p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 942 m2 včetně stavby občanského 

vybavení č.p. 852 (plavecký bazén), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 4307 a včetně stavby venkovního bazénu, která se nachází na pozemku p.č. 4307 a která není 

předmětem evidence v katastru nemovitostí, 

- část pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 57 m2, 

- pozemek p.č. 4316/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1 174 m2,  

- pozemek p.č. 4319/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 376 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 4319/3, 

- pozemek p.č. 4319/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 4319/4, 

- pozemek p.č. 4320/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2 786 m2,  

- pozemek p.č. 4320/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 4320/2, 

- pozemek p.č. 4320/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 130 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 4320/3, 

- pozemek p.č. 4322/2 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 881 m2,  

- pozemek p.č. 4325/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 1 952 m2,  

- pozemek p.č. 4326 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 3 029 m2,  

- pozemek p.č. 4344/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) o výměře 368 m2, 

 

b) areál koupaliště Penčice, vše v k.ú. Penčičky: 

- stavba občanského vybavení  č.p. 96, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice, postavená na 

pozemcích p.č 214/4 a p.č. 216/3, 

- pozemek p.č. 212/3 (ostatní plocha – ostatní dopravní plocha) o výměře 590 m2,  

- pozemek p.č. 212/5 (trvalý travní porost) o výměře 372 m2,  

- pozemek p.č. 213/3 (trvalý travní porost) o výměře 225 m2,  

- pozemek p.č. 215/3 (trvalý travní porost) o výměře 1 229 m2,  

- pozemek p.č. 216/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 8 270 m2 včetně stavby vodní nádrže, 

která se nachází na pozemku p.č. 216/1 a která není předmětem evidence v katastru nemovitostí,  

- pozemek p.č. 216/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 392 m2,  

- pozemek p.č. 216/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 253 m2,  

- pozemek p.č. 217 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87 m2 včetně  stavby technického vybavení 

bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 217, 

 

c) areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly, vše v k.ú. Přerov: 

- jiná stavba č.p. 2885 (zimní stadion), příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemcích 

p.č. 5307/108, p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 5307/612 a p.č. 5307/613, 

- pozemek p.č. 5307/108 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 131 m2, 

- pozemek p.č. 5307/109 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2 včetně stavby technického 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/109, 

- pozemek p.č. 5307/110 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 179 m2 včetně stavby technického 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/110, 

- pozemek p.č. 5307/208 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 215 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/208,  

- pozemek p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 162 m2 včetně stavby občanského 

vybavení č.p. 2884 (Městská sportovní hala), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 5307/209 a která je postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, 
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- pozemek p.č. 5307/220 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2 včetně garáže bez čp/če, která 

je součástí pozemku p.č. 5307/220, 

- pozemek p.č. 5307/234 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 84 m2 včetně garáže bez čp/če, která 

je součástí pozemku p.č. 5307/234, 

- pozemek p.č. 5307/235 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 84 m2 včetně garáže bez čp/če, která 

je součástí pozemku p.č. 5307/235, 

- garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/417. 

 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2019, za nájemné ve výši 

4.471.810,- Kč/rok, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití 

předmětu nájmu pro provozování podnikatelských aktivit nájemce v oblasti volnočasových aktivit 

obyvatelstva a oblasti tělovýchovy a sportu a k provádění služeb obecného hospodářského zájmu v 

souvislosti se smlouvou o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 

MMPr/SML/0758/2019, kterou uzavřeli pronajímatel jako objednatel a nájemce jako poskytovatel dne 

30.4.2019. 

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova, tvořících vybavení sportovních areálů – plavecký areál Přerov, areál koupaliště 

Penčice a areál zimního stadionu Přerov a Městské sportovní haly, které jsou uvedeny v 

důvodové zprávě. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 

1.12.2019, za nájemné ve výši 1.308.311,- Kč/rok, která bude navýšena o DPH v platné sazbě 

daně. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu pro provozování podnikatelských aktivit 

nájemce v oblasti volnočasových aktivit obyvatelstva a oblasti tělovýchovy a sportu a k 

provádění služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti se smlouvou o poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu č. MMPr/SML/0758/2019, kterou uzavřeli 

pronajímatel jako objednatel a nájemce jako poskytovatel dne 30.4.2019. Součástí nájemní 

smlouvy je závazek nájemce uhradit pronajímateli úhradu za užívání movitých věcí, které jsou 

předmětem nájmu dle této smlouvy a které pronajímatel nabyl do svého vlastnictví dne 

13.5.2019 na základě darovací smlouvy č. SML/0831/2019 uzavřené dne 3.5.2019 mezi 

společností Teplo Přerov a.s. jako dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným, 

bez právního důvodu v období od 13.5.2019 do 30.11.2019 ve výši 660.297,- Kč včetně DPH, 

která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně. 

 

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

 

3612 540 Bytové hospodářství 34 123,3 * - 49,8 34 073,5 

 

 

3613 51X  Nebytové hospodářství  10 843,4 * - 9,2 10 834,2 

 

 

3613 540  Nebytové hospodářství  5 517,0 * - 10,0 5 507,0 

 

 

4351 540 Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

9 113,8 - 10,0 9 103,8 

3412 518 Sportovní zařízení ve vlastnictví 

 obce (Sportoviště Přerov, s. r. o.) 

13 500,0 + 79,0 13 579,0 
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* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

6. souhlasí s vyplacením částky  876 590,- Kč vč. DPH za podmínky, že bude schválena úprava 

rozpočtu v bodě 5., společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.,  IČ 07793863, se sídlem 

Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na pokrytí navýšeného nájmu při 

uzavření nájemních smluv od 1.12.2019 a na úhradu užívání věcí bez právního důvodu. 

 

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

 

 

984/27/8/2019 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 1019/14, p.č. 1019/13, jehož součástí je budova 

občanského vybavení č.p. 3248, příslušná k části obce Přerov I-Město 

vše v k.ú. Přerov a movité věci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 1019/14 ost. 

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

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

místnosti č. 102 o výměře 7,91 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci dle přílohy mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a společností ARRIVA Morava a.s., se sídlem Ostrava, Moravská 

Ostrava, Vítkovická 3133/5, IČ 25827405, jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 2.642.793,-Kč 

včetně DPH za nemovité věci a za movité věci 93.390,-Kč/rok bez DPH,  které bude navýšeno o 

příslušnou sazbu DPH. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, od 19.12.2019 do 31.12.2027. Náklady 

na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

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

 

 

985/27/8/2019 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích v k.ú. Předmostí a 

k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 647/19/7/2019, kterým schválila záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 358 zahrada o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č. 241/4 

zahrada o výměře cca 55 m2 oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN, NN a trafostanice DTS 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, VN a 

trafostanice DTS k tíži pozemků p.č. 358 a p.č. 241/4 oba v k.ú. Předmostí v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 

Teplická 8, IČ: 28628250. 
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Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. 

 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a 

společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby „Předmostí, 1. 

Května + Olomoucká, DTS, vVN, kNN“, do 6 měsíce ode dne, kdy investor doručí doklady o splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku. 

 

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN a 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 a VN k 

tíži pozemků p.č. 6669, p.č. 6675/4, p.č. 6653, p.č. 6633/1, p.č. 7279/44 a p.č. 7279/43 vše v 

k.ú. Přerov a pozemků p.č. 633/40, p.č. 541/1, p.č. 241/2, p.č. 526/1, p.č. 542/3, p.č. 291/2, 

p.č. 526/2, p.č. 528/7, p.č. 571/2, p.č. 598, p.č. 529/2, p.č. 216/24 a p.č. 539/1 vše v k.ú. 

Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a dále 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. 136, p.č. 131/7, p.č. 519, p.č. 528/7 a 

p.č. 518/4 vše v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

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

 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena dle Vnitřního předpisu 12/2017, minimálně ve výši 1.000,- Kč a 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

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

zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným 

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

stavebníkem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Předmostí, 1. května + Olomoucká, DTS, vVN, 

kVN“  a po vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu služebnosti. 

 

4. 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 zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 542/3 v 

k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch pozemku p.č. st. 432 v 

k.ú. Předmostí ve spoluvlastnictví R***B***, bytem *** a M***Z***, bytem ***.  

 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
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břemene - služebnosti bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017, minimálně ve výši 

1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a 

budoucím povinným ze služebnosti, R*** B***, bytem *** a M*** Z***, bytem ***, jako budoucími 

oprávněnými a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako 

investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby 

„Předmostí, 1. května + Olomoucká, DTS, vVN, kVN“, do 1 měsíce ode dne, kdy investor doručí 

doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené 

stavby a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 

věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku.  

 

5. 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 zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 131/7 v 

k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch pozemku p.č. st. 416 v 

k.ú. Předmostí ve spoluvlastnictví N*** H***, bytem ***, M*** N***, bytem *** a M*** 

N***, bytem *** 

 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017, minimálně ve výši 

1.000,- kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a 

budoucím povinným ze služebnosti, N*** H***, bytem ***, M*** N***, bytem *** a M*** N***, 

bytem *** jako budoucími oprávněnými a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 

8, IČ: 28628250, jako investorem.  

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby „Předmostí, 1. 

května + Olomoucká, DTS, vVN, kVN“, do 1 měsíce ode dne, kdy investor doručí doklady o splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku.  

 

6. 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 zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 131/7 v 

k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch pozemků p.č.131/8 a p.č. 

st. 344 v k.ú. Předmostí v majetku P*** B***, bytem ***. 

 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017, minimálně ve výši 

1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a 

budoucím povinným ze služebnosti, P*** B***, bytem ***, jako budoucím oprávněným a společností 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako investorem.  

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby „Předmostí, 1. 

května + Olomoucká, DTS, vVN, kVN“, do 1 měsíce ode dne, kdy investor doručí doklady o splnění 
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podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku.  

 

7. 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 zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 542/3 v 

k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch pozemku p.č. 298/2 v 

k.ú. Předmostí v majetku ***. P*** J***, bytem ***.  

 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017, minimálně ve výši 

1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a 

budoucím povinným ze služebnosti, *** P*** J***, bytem ***, jako budoucím oprávněným a 

společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako investorem.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby „Předmostí, 1. 

května + Olomoucká, DTS, vVN, kVN“, do 1 měsíce ode dne, kdy investor doručí doklady o splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku.  

 

Ing. Dostal informoval, že místní výbor v Předmostí projednal a souhlasil s předloženým návrhem. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

986/27/8/2019 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 

Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

darovací smlouvy na movité věcí dle přílohy č. 1 v celkové účetní hodnotě 38.240,-Kč  mezi  

statutárním městem Přerov, jako dárcem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby 

města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným. 

 

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

 

 

987/27/8/2019 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové 

předměty ve Slavnostní zámecké síni přerovského zámku  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové 

předměty umístěné ve Slavnostní zámecké síni a předsálí v budově č.p. 1, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 254 v k.ú. Přerov (Zámek Přerov) mezi příspěvkovou 

organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Horní náměstí 7, IČ 00097969, 

jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude 

uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2020 do 31.12.2020. Účelem výpůjčky bude využití movitých věcí 

za účelem výstavním v Slavnostní zámecké síni a v předsálí přerovského zámku. 

 

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

 

 

988/27/8/2019 Zánik předkupního práva  dle ust.  §101 stavebního zákona ve 

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

Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov jako osoby oprávněné z předkupního práva k pozemku p.č. 208/5  ostatní 

plocha ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova, prominutí povinností, které jsou obsahem 

předkupního práva  dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů,  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  

390/42, Nové Město, Praha 2 jako osobě povinné z předkupního práva 

 

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

 

 

989/27/8/2019 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku  p.č. 

4971/1 ostatní plocha  v k.ú. Přerov ve vlastnictví  ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových , se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, spočívající ve zvláštním užívání tohoto 

pozemku  o celkové výši 961,- Kč. 

 

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

 

 

990/27/8/2019 Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí finančního příspěvku dle 

doložených nákladů ve výši do 34 670,00,- Kč na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové, 

který bude poskytnut na základě smlouvy, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov a majitelem 



32 

 

hrobového zařízení, panem K*** Š***. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku je 

doložena v příloze č. 2 předlohy, 

 

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 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

686,1 - 34,7 651,4 

3326 520  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí  

0,0  + 34,7 34,7 

 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

     rozpočet       

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 020,7 * + 34,7 40 055,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

VARIANTA  II. 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí finančního příspěvku dle 

doložených nákladů ve výši do 17 335,00,- Kč na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové, 

který bude poskytnut na základě smlouvy, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov a majitelem hrobového 

zařízení, panem K*** Š***. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku je doložena v příloze 

č. 2 předlohy,  

 

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 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

686,1 - 17,4 668,7 

3326 520  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí  

0,0  + 17,4 17,4 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 020,7 * + 17,4 40 038,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

VARIANTA  III. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí finančního příspěvku dle 

doložených nákladů ve výši do 8 668,00,- Kč na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové, 

který bude poskytnut na základě smlouvy, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov a majitelem 

hrobového zařízení, panem K*** Š***. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku je 

doložena v příloze č. 2 předlohy, 

 

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 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

686,1 - 8,7 677,4 

3326 520  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí  

0,0  + 8,7 8,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 020,7 * + 8,7 40 029,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

VARIANTA  IV. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí finančního příspěvku na opravu 

čestného hrobu paní Jiřiny Haukové, majiteli hrobového zařízení, panu K*** Š***. 

 

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

 

 

991/27/8/2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi statutárním 

městem Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 

statutárním městem Přerovem a Technickými službami města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem 
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Na Hrázi 3165/17, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jejímž předmětem je zajišťování odtahů vozidel, 

na kterých bylo užito technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla a ve stanovené lhůtě 30 dnů 

nikdo nepožádal o jeho odstranění ve smyslu § 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v 

platném znění, dále odtahů opuštěných vozidel, které jeho vlastník ponechal na jiném místě než na 

pozemní komunikaci ve smyslu § 37 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a 

odtahu vozidel (vraků) ve smyslu § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění. 

Dodatkem č. 1 se upravuje platnost smlouvy do 31.12.2020. 

 

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

 

 

992/27/8/2019 Úprava časového intervalu u signálu volno na přechodu pro chodce a 

výměna žárovek za LED vložky u SSZ na křižovatce ulic Velká Dlážka 

x Kopaniny v Přerově – uzavření smlouvy o dílo 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností AŽD Praha 

s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, IČO:48029483, ve znění dle přílohy 

č.1. Celková cena za provedení díla nepřesáhne částku 199.533,84- Kč vč. DPH. 

 

Jedná se o úpravu časového intervalu u signálu volno na přechodu pro chodce a cyklisty přes 

komunikaci na ul. Kopaniny a o provedení výměny žárovek za LED vložky u světelného 

signalizačního zařízení na křižovatce ulic Velká Dlážka x Kopaniny v Přerově. 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 30.12.2019 

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb provedením uzavření smlouvy o dílo se 

společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, 

IČO:48029483,  dle přílohy č.1., za podmínky finančního krytí. 

 

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

 

 

993/27/8/2019 Velká Laguna – eliminace organického bahna použitím speciální 

bakteriální směsi 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o možnosti eliminace organického bahna speciální bakteriální 

směsí na Velké Laguně, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 518,6 * - 210,0 288 308,6 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

11 695,5 + 210,0 11 905,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit realizaci navrhovaného opatření 

snížení organického odpadu ze dna vodní plochy Velká Laguna.  

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín:30.10.2020 

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

 

 

994/27/8/2019 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" 

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 

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

pořádání koncertu Václava Hybše v Městském domě. 

 

Termín: 03. 12. 2019 - koncert orchestru Václava Hybše 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, ul. Palackého Přerov 

RZ: 4AT 3991   MAN B.2007.46.006   AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 700 kg  

Vlastník: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., Náměstí Junkových 2772/1, Praha - Stodůlky 

Provozovatel: Jiří Vajsejtl, IČ 48129500, U Vrby 70, Praha, Běchovice 190 11 

 

 

 

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 Václava Hybše v Městském domě. 

 

Termín: 03. 12. 2019 - koncert orchestru Václava Hybše 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, ul. Palackého Přerov 

RZ: 4AT 3991   MAN B.2007.46.006   AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 700 kg  

Vlastník: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., Náměstí Junkových 2772/1, Praha - Stodůlky 
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Provozovatel: Jiří Vajsejtl, IČ 48129500, U Vrby 70, Praha, Běchovice 190 11 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel: 9 pro, 1 se zdržel (Mgr. Navařík, Ph.D.),     

1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

995/27/8/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy ke školnickému bytu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy ke školnickému bytu (2+1), o 

ploše pro nájem 66,11 m2, v budově č.p. 425, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na 

pozemku parc. č. 758, v k. ú. Předmostí, Hranická č.o.14 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), 

s paní  R*** O***, za nájemné ve výši 3 454 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.8.2020 s možností 

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

 

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

 

 

996/27/8/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro 

nájem 54,59 m2, v budově č.p. 801, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku parc. č. 

2680/ 16, v k.ú. Přerov, U tenisu čo. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní T***F***, 

za nájemné ve výši 3 878,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.5.2020 s možností 

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

 

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

 

 

997/27/8/2019 Předžalobní výzva – finanční vyrovnání R*** a A*** V*** 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení ve věci "Předžalobní výzva - finanční 

vyrovnání R*** a A*** V***".  

 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. revokuje usnesení Rady města č. 4145/99/7/2018 ze dne 23. 8. 2018 v bodě 2. „Rada města 

Přerova po pojednání schvaluje vyplacení poměrné části ceny bytu určenou znaleckým 

posudkem č. 207/2017 vč. jeho doplňku ve výši 270 000,- Kč, v souladu s ustanovením nájemní 

smlouvy ze dne 12. 11. 1999“ 

 

VARIANTA  I.  

2. bere na vědomí oznámení právního zástupce manželů V*** o předžalobní upomínce dle 

ustanovení §142a zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění 
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3. schvaluje finanční vypořádání mezi Statutárním městem Přerov a manželi R*** a A***V*** 

ve výši 522 833,- Kč dle důvodové zprávy 

 

4. schvaluje úhradu částky ve výši 522 833,- Kč manželům R*** a A*** V*** ve výši 522 833,- 

Kč, za podmínky schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města, dle důvodové zprávy 

 

5. bere na vědomí možné zahájení soudního sporu mez Statutárním městem Přerov a manželi 

R*** a A*** V*** ve věci zmenšení majetku v důsledku porušení nájemní smlouvy v podobě 

vynaložení nákladů na zajištění bytových potřeb až do roku 2039 

 

6. 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) 

287 953,6 * - 522,9 287 430,7 

3612 540 Bytové hospodářství 

 

34 073,5 + 522,9 34 596,4 

       * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

VARIANTA  II. 

2. bere na vědomí oznámení právního zástupce manželů V*** o předžalobní upomínce dle 

ustanovení §142a zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění 

 

3. schvaluje finanční vypořádání mezi Statutárním městem Přerov a manželi R*** a A***V***, 

ve výši 1 248 333,- Kč, za podmínky schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města, 

dle důvodové zprávy 

 

4. schvaluje Dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Přerov a manželi R*** a A*** 

V***, na částku 1 248 333,- Kč, za podmínky schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem 

města 

 

5. 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) 287 953,6 * - 1 248,9 286 704,7 

3612 540 

 

Bytové hospodářství 34 073,5 + 1 248,9 35 322,4 

       * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

VARIANTA  III. 

2. bere na vědomí oznámení právního zástupce manželů V*** o předžalobní upomínce dle 

ustanovení §142a zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění 

 

3. neschvaluje finanční vypořádání mezi Statutárním městem Přerov a manželi R*** a A*** 

V***,  
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4. bere na vědomí možné zahájení soudního sporu mez Statutárním městem Přerov a manželi 

R*** a A*** V*** ve věci finanční kompenzace provedených investic, ušlého zisku, náhrady 

škody z důvodu zmenšení majetku za období 1. 9. 2017 – 31. 10. 2019, dále pak ve zmenšení 

majetku v důsledku porušení nájemní smlouvy v podobě vynaložení nákladů na zajištění 

bytových potřeb až do roku 2039 

 

K předloženému materiálu proběhla diskuse ve věci Dohody o narovnání mezi Statutárním městem 

Přerov a manželi V***. 

Navrhovatel doporučil variantu II, primátor Ing. Měřínský podal protinávrh na variantu I. 

 

Hlasování o protinávrhu primátora Ing. Měřínského - varianta I: 5 pro (Ing. Měřínský, Ing. 

Mazochová, Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Galová), 5 se zdrželo (p. Zácha, Mgr. Kouba, Mgr. Hýzl, 

Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Dostal) 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel: 5 pro (p. Zácha, Mgr. Kouba, Mgr. 

Navařík, Ph.D., Ing. Dostal), 1 proti (Ing. Měřínský), 4 se zdrželi (, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, 

Ing. Vrána, Mgr. Galová, Mgr. Hýzl), 1 omluven (Ing. Střelec) 

 

 

 

9. DOTAČNÍ PROGRAM A. STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2020 

 

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

 

 

998/27/9/2019 Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 825 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 538 500 Kč,   

c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 

 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 Zastupitelstvem města 

Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 
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V případě žadatele KAPPA-HELP, z.s. IČ: 667 43192, se sídlem Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov, se 

pro oblast SOC-C na rok 2020 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, schválit výjimku do počtu 

podaných žádostí dle důvodové zprávy.   

 

V případě žádostí DSP-A-066/20 a DSP-A-098/20 žadatele Kanoistika Přerov, z.s. IČ: 06341853, se 

sídlem Hranická 47/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, se podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova, schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace jen pod 

podmínkou doložení převodu členské základny z TJ Spartak Přerov na Kanoistika Přerov, z.s. . Převod 

členské základny musí být garantován Českým svazem kanoistů nejpozději do 29. 2. 2020. 

 

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

k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v 

oblasti sociální a zdravotní, k jejich uzavření a podpisu, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury a oblasti sociální a zdravotní 

žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace 

(viz příloha důvodové zprávy), 

 

4. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů 

statutárního města pro rok 2020 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

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

 

 

Z jednání schůze Rady města se omluvil Ing. Vrána, bylo přítomno 9 radních. 

 

 

10. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

999/27/10/2019 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit pravidla a 

rozsah financování nákladů spojených s realizací sportovní profilace Základní školy Přerov, Za 

mlýnem 1, IČ: 47858311, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1, pro období 1/2020 až 

12/2024, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v 

rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

 

Hlasování: 8 pro, 2 omluveni (Ing. Střelec, Ing. Vrána), 1 nepřítomen (p. Zácha) 
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1000/27/10/2019 Přijetí nepeněžitých a peněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých a peněžitého daru do vlastnictví 

Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 89/61, příspěvkové organizace a Základní školy Přerov,      

U tenisu 4, organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona 

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

 

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

 

 

1001/27/10/2019 Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 

2022 příspěvkových organizací  zřízených statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje rozpočty – plány výnosů a nákladů vč. odpisových plánů 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov na roky 2021 - 2022 v souladu s § 28 

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

to za podmínky schválení rozpočtu Statutárního města Přerova pro rok 2020 a jeho střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2021 -2022. 

 

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

 

 

1002/27/10/2019 Úprava platů ředitelů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 12. 2019 úpravu příplatku za vedení 

ředitelů základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle Vnitřního předpisu č. 7/2019 

Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, 

v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

Hlasování: 8 pro, 2 omluveni (Ing. Střelec, Ing. Vrána), 1 nepřítomen (Ing. Dostal) 

 

 

1003/27/10/2019 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny         

v Přerově, Sociálních služeb města Přerova, Kulturních a 

informačních služeb města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol zřízených 

statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou 

vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným 
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organizacím na rok 2019 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, z 

prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2019 a z fondu odměn 

příspěvkové organizace. 

 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 zřízeného statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové 

zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 

přidělených uvedené organizaci na rok 2019 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, z prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2019 

a z fondu odměn příspěvkové organizace. 

 

3. schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli Městské knihovny v  Přerově, příspěvkové 

organizace, ředitelce Sociálních služeb města Přerova, p. o. a řediteli Kulturních a 

informačních služeb města Přerova, p. o., zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu 

uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu 

mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci na rok 2019 zřizovatelem. 

 

V souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb. , o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů oznámila      

Mgr. Galová střet zájmů. 

 

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

 

 

1004/27/10/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí 

individuální dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, z. s., IČ: 64989089, se 

sídlem Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů na 

dopravu, ubytování a účastnické poplatky členů na Mistrovství světa v karate KWF, konané ve 

dnech 7. – 10. 11. 2019 v Tokiu v Japonsku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

2. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka 

primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 

tohoto usnesení, 

 

3. nepřijala návrh usnesení podat 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) 288 543,6* - 25,0 288 518,6 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

5 074,0 + 25,0 5 099,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 995,7* + 25,0 40 020,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Navrhovatel Mgr. Kouba oznámil, že na podnět zastupitele byl tento materiál předložen, Komise pro 

školství a sport na svém jednání tuto záležitost projednala a navrhla schválit výše uvedené usnesení, 

Odbor školství upozornil, že na uvedené účely již byla subjektu letos poskytnuta dotace ve výši 25 000 

Kč. Dále Mgr. Kouba sdělil, že tento návrh nepodpoří, protože je to nestandardní, přestože to 

předkládá. Mgr. Navařík Ph.D. sdělil, že sice by je rád podpořil, ale protože  je to nesystémové a proti 

pravidlům, proto tento návrh také nepodpoří. 

 

Hlasování: 4 pro (Ing. Mazochová, p. Zácha, Ing. Dostal, Mgr. Hýzl), 4 proti (Ing. Měřínský, Mgr. 

Kouba, Ing. Navrátil, Mgr. Navařík Ph.D.), 1 se zdržel (Mgr. Galová), 2 omluveni (Ing. Střelec, Ing. 

Vrána) 

 

 

1005/27/10/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol 

Čekyně, z.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 Tělovýchovná jednota 

Sokol Čekyně, z.s., IČ: 47998750, se sídlem Pod Lipami 12/3, Přerov VII-Čekyně, 751 24 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů na 4. ročník halového turnaje memoriálu Tomáše 

Venského, Davida Talacha a Josefa Kostihy, konaného dne 30.11.2019, pod podmínkou 

finančního krytí. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

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) 288 208,6 * - 5,0 288 303,6 

3419 610 Individuální sportovní činnost 

(individuální dotace) 

5 099,0 * + 5,0 5 104,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v ti., Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 055,4 * + 5,0 40 060,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

 

1006/27/10/2019 Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na 

úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 

hospodářství 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zadání studie proveditelnosti projektu 

„Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na úroveň modrozelené 

infrastruktury a moderního energetického hospodářství“ 

 

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

k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 

vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

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) 288 303,6 * - 350,0 287 953,6 

3113 610 Základní školy 39 398,9 * + 350,0 39 748,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 64 423,9 * + 350,0 64 773,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

 

1007/27/10/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
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městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem 

Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů opravy 

splaškové kanalizace sportovní haly TJ Spartak Přerov, spolek. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2019, 

 

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

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

 

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

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 286 704,7 * - 200,0 286 504,7 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 5 104,0 * + 200,0 5 304,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpořtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 060,4 * + 200,0 40 260,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

 

 

 

11. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1008/27/11/2019 Náhrada škody 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

schvaluje neuplatňovat náhradu škody ve výši 2.286,90 Kč vůči paní M*** K*** na základě 

skutečností uvedených v důvodové zprávě. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje neuplatňovat náhradu škody ve výši 1.830,00 Kč vůči 

paní M*** K*** na základě skutečností uvedených v důvodové zprávě.  
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VARIANTA  III. 

schvaluje uplatňovat náhradu škody ve výši 2.286,90 Kč vůči paní M*** K***  na základě skutečností 

uvedených v důvodové zprávě. 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel: 8 pro, 2 omluveni (Ing. Střelec, Ing. 

Vrána), 1 nepřítomen (Mgr. Hýzl) 

 

 

1009/27/11/2019 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost o 

individuální dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, 

příspěvková organizace, IČ: 00849103 se sídlem Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc, jako 

příjemcem dotace, na „Nákup zdravotnické techniky pro výjezdovou základnu Přerov". 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

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

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

 

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

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

410,0 - 50,0 360,0 

3533 620 Zdravotnická záchranná služba 0,0 + 50,0 50,0 

 

 

 

ZÁVAZNÝ ULAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 945,7* + 50,0 39995,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Ing. Střelec, Ing. Vrána), 1 nepřítomen 

(Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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1010/27/11/2019 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

 

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

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

nám. Fr. Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem J*** Č***, za 

nájemné ve výši 3.191 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 bezbariérovému bytu č. 5 (1+1), o ploše pro nájem 

49,37 m2, v domě č. p. 2293, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

3456, v k. ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem 

J*** M***, za nájemné ve výši 1.846 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s 

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

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 (1+0), o ploše pro nájem 28,43 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. 3), s panem J*** H***, za nájemné 

ve výši 1.336 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše pro nájem 55,28 m2, v domě č. 

p. 2512, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť I, č. o. 21 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní L*** N***, za 

nájemné ve výši 2.598 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. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 v Přerově, Kainarova 12             

s panem K.M.  

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Denisova 6 s paní 

E.H. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 19 v Přerově, Denisova 6 s panem 

D.B.  

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21 s paní 

T.H.  

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,         

s paní V.H. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,         

s panem J.H.  

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,         

s paní A.G. 
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12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,         

s paní B.K.  

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,         

s paní J.S.  

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,          

s panem M.P. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,          

s paní E.G.  

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,         

s panem J.D.  

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,         

s paní M.M.Š. 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,         

s manželi E. a M.H.  

 

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

 

 
 

12. RŮZNÉ 

 

1011/27/12/2019 Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-

Hvězdárna 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí individuální dotace žadateli Naše 

společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 29 404 Kč. 

 

 

VARIANTA  II 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí individuální dotace 

žadateli Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 

29 404 Kč; 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 

Přerov-Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním 

městem Přerovem a příjemcem Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 

253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, kterým se text v článku III odst. 2 

uvedené smlouvy mění takto: 
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- v první větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „34“ 

- v druhé větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „66“. 

 

VARIANTA  III. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 

Přerov-Hvězdárna s žadatelem Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 

253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, ve výši 29 404 Kč. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty pro rok 2019, s tím, že součástí smlouvy nebude závazek či povinnost 

příjemce podílet se na financování projektu nad rámec dříve uzavřených smluv; 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-

Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním městem 

Přerovem a příjemcem Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, kterým se text v článku III odst. 2 uvedené smlouvy 

mění takto: 

 

Z textu první věty se vypouští text „a to z jiných zdrojů, než je dotace od poskytovatele“; 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3722 830 Sběr a svoz komunálních odpadů 110,0 - 29,5 80,5 

3792 830 Ekologická výchova a osvěta  (individuální dotace) 27,0 + 29,5 56,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 911,2 29,5 39 940,7 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Střelec, Ing. Vrána) 

 

1012/27/12/2019 Petice občanů za zařazení ulic Velká Dlážka a Jilemnického do 

"bezdoplatkové zóny" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici občanů, 

 

2. souhlasí s návrhem odpovědi petentům. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Střelec, Ing. Vrána) 
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1013/27/12/2019 Souhlas zřizovatele 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas zřizovatele s podáním žádostí o dotace z programů Olomouckého kraje a 

Ministerstva kultury pro rok 2020, 

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a infomační služby města Přerova         

Mgr. Jaroslava Macíčka podpisem příslušných žádostí o dotace. 

 

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

 

1014/27/12/2019 Zahraniční pracovní cesta Ozimek 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu primátora Petra Měřínského a 

tajemníka Petra Mlčocha do partnerského města Ozimek (Polsko), konanou dne 21. 11.2019. 

Důvodem pracovní cesty je účast na pohřbu starosty Ozimku. 

 

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

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Ing. Tomáš Navrátil 

 informace týkající se slavnostního zprovoznění dálnice D1 Přerov-Lipník nad Bečvou  

 

 
 

14. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 27. schůzi Rady města Přerova konanou dne 28. listopadu 2019     

ve12:45 hodin. 

 

 
V Přerově dne 28. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                      Michal Zácha 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova  


