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ZÁPIS 

 

 

z 30. schůze Rady města Přerova konané dne 16. ledna 2020 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh na personální změnu v obsazení komise. primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Ubytovací 
jednotky, ul Gen. Štefánika č.p. 2925, Přerov“. 

primátor 

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

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka: „Strategický plán rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2021 - 2027“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka 
výběrového řízení, výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí: SO 
101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, Přerov“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 
Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1336/2019 na 
realizaci stavby „Demolice budovy č. p. 1573 objekt bydlení na 
pozemku p. č. 740/2 v k. ú. Přerov“ 

Ing. Mazochová 

6.5 Protipožární zabezpečení Městského domu - podání žádosti o 
dotaci 

Ing. Mazochová 

6.6 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 - podání žádosti o 
dotaci a záměr zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6.7 Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - podání 
žádosti o dotaci a schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6.8 Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. 
Přerovského povstání v Přerově 

Ing. Mazochová 

6.9 „Dynamický nákupní systém pro originální tonery do kopírek a 
tiskáren Přerov (2020-2023)“ - schválení zadávacích podmínek a 
zavedení dynamického nákupního systému, jmenování členů 
komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 
podaných v DNS atd. 

Ing. Mazochová 
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6.10 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - 
Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností ze 
stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 
0,100-0,320) 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5207/44 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –    pozemku  p.č. 4929/2  v 
k.ú.   Přerov.   

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č. 
5533/5 zahrada  v  k.ú.   Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerov.   

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –    části  pozemku  p.č. 287  v 
k.ú.   Újezdec u Přerova.   

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 479 a p.č. 
480 oba v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 588/8 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1250 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 1370  v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  
pozemku  p.č. 1144/2   v k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

p. Zácha 

7.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemku  p.č. 508/3   v k.ú.  Lověšice u Přerova.   

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 
555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 
(nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a 
spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. 
Přerov, které  náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru  sloužícího podnikání v budově bydlení č.p. 904, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  v 
k.ú. Přerov (U Bečvy 1) 

p. Zácha 
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7.6.1 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - část 
pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
prostoru v budově bydlení č.p. 882, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26 
– 1. poschodí)  

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerov - k budově občanské vybavenosti č.p. 
3248, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov a úplatný převod movité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov 

p. Zácha 

7.8.1 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 1866, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) 

p. Zácha 

7.8.2 Podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 3 v polyfunkčním 
bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.12.2 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 
statutárním městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

p. Zácha 

7.13.1 Zvýšení minimální ceny za 1 m2 u bytů určené pro výběrové řízení p. Zácha 

7.13.2 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

7.13.3 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  p. Zácha 

7.13.4 Uzavření nájemních smluv - vyklizení objektu Velké Novosady 
433/4 

p. Zácha 

8. Dotační program C pro rok 2020 Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, 
Trávník 27 s ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

9.2 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 
finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace 

Mgr. Kouba 

9.3 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

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

Mgr. Kouba 

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

10.3 Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů podle ustanovení § 33d 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů 

Mgr. Kouba 

10.4 Noční sedárna Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Navýšení dotace o příspěvek na platy pro asistenty prevence 
kriminality 

Mgr. Kouba 

11.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

Ing. Navrátil 

11.3 Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025. primátor 
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11.4 Vnitřní předpis o informování veřejnosti a opatřeních v případě 
vyhlášení smogové situace. 

primátor 

11.5 Uzavření smluv Microsoft Enterprise a Prováděcí smlouvy na nákup 
služeb Microsoft M365 

primátor 

11.6 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město primátor 

11.7 Prominutí/snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně primátor 

11.8 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátor 

11.9 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

11.10 Podněty k provozování restauračního zařízení Městský dům primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 
 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Bohumír Střelec, Mgr. Lada Galová, Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D. 

 

 

Omluveni:   

       

 

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 
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ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 30. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 16. ledna 2020  v 9:00 

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

právoplatně usnášet.  

 

 

1048/30/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 30. schůze Rady města 

Přerova konané dne 16. ledna 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 30. schůze Rady města Přerova konané dne 16. ledna 2020, 

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze Rady města 

Přerova. 

 

Primátor Ing. Měřínský informoval o předložených materiálech „na stůl“: 

 
 6.10 – Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - Smlouva o 

smlouvách budoucích o převodu práv a povinností ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK 

Lipnická - U Výstaviště (km 0,100-0,320) 

Navrhovatelka: Ing. Hana Mazochová 

 

 

 7.1.9 – Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov  

Navrhovatel: p. Michal Zácha 

 

 

 7.3.1 – Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 

555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a 

spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k výše 

uvedeným jednotkám, do vlastnictví statutárního města Přerova 

Navrhovatel: p. Michal Zácha 

 

 

 10.4 – Noční sedárna  

Navrhovatel: Mgr. Petr Kouba 

 

 

 11.10 – Podněty k provozování restauračního zařízení Městský dům 

Navrhovatel: primátor Ing. Petr Měřínský 

 

Hlasování o rozšířeném programu a o ověřovateli: 11 pro jednomyslně 
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3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

1049/30/3/2020 Návrh na personální změnu v obsazení komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  odvolává s účinností k 16. 1. 2020 z funkce člena Komise pro cestovní ruch, kulturu a 

památky pana Jaroslava Biolka, 

 

2. jmenuje s účinností k 17. 1. 2020 do funkce člena Komise pro cestovní ruch, kulturu a 

památky paní Jitku Kraiczovou. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

1050/30/4/2020 Rozpočtové opatření č. 20 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1051/30/4/2020 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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1052/30/4/2020 Rozpočtové opatření č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravu rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1053/30/5/2020 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Ubytovací 

jednotky, ul Gen. Štefánika č.p. 2925, Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

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

změn územního opatření o stavební uzávěře, pro stavbu “Ubytovací jednotky, ul Gen. Štefánika č.p. 

2925, Přerov“, situovanou na pozemku parc.č. 5781/20 v katastrálním území Přerov (dle důvodové 

zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1054/30/5/2020 Výjimka ze stavební uzávěry – “Přístavba skladovací haly č. IV“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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). 

 

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

 

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

primátora. 

 

1055/30/6/2020 Veřejná zakázka: „Strategický plán rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2021 - 2027“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka 

výběrového řízení, výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/19/V00031123 na služby s názvem „Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova 

pro období 2021 - 2027“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele 

postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 „Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a 

z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení Účastníka 005 Opus consulting s.r.o., IČ: 04647084, resp. 

vylučuje dodavatele Opus consulting s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 

04647084 a Gatum Advisory s. r. o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 

04153499, kteří podali společnou nabídku, z důvodu podání neúplné nabídky a následného 

nedoručení požadovaného objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů ve 

stanovené lhůtě, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Moravská 

758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 28576217, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako 

účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek a současně splnila veškeré stanovené 

podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 

Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 28576217, jako zhotovitelem, ve znění 

přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného 

dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 430 000,00 Kč bez DPH, tj. 520 300,00 Kč s DPH. 

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 

vybraným dodavatelem, jeho uzavření a jeho podpis provede primátor města. 

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

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

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

Za účelem posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení zůstává až do doby uzavření 

smlouvy v platnosti ustanovení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek dle bodu 

4. usnesení č. 917/26/6/2019 Rady města Přerova konané dne 7. listopadu 2019. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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1056/30/6/2020 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí: SO 

101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, Přerov“ – rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí: SO 

101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, Přerov“, zadávané v souladu s ust. § 31 

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

znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, 

 

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

zastávky v Přerově a Předmostí: SO 101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, 

Přerov“, je účastník výběrového řízení společnost SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 

527/6, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, 

jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Autobusové zastávky v Přerově a 

Předmostí: SO 101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, Přerov“ za podmínky 

finančního krytí smlouvy. 

 

Cena za plnění bude činit: 507 451,91 bez DPH, tj. 614 016,81 Kč včetně 21% DPH. 

 

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

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

pověření usnesením 26. Rady města Přerova č. usnesení 913/26/6/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1057/30/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 

Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 

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

zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, 

 

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

„Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, Přerov“, je účastník výběrového řízení 
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společnost KERAMO D Dohorák s.r.o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 

27716104, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností KERAMO D Dohorák s.r.o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 

27716104, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce stoupaček 

Boženy Němcové 15, Přerov,“ za podmínky finančního krytí smlouvy. 

 

Cena za plnění bude činit: 791 385,06 Kč bez DPH, tj. 910 093,- Kč včetně 15% DPH. 

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

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

pověření usnesením 26. Rady města Přerova č. usnesení 914/26/6/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1058/30/6/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1336/2019 na 

realizaci stavby „Demolice budovy č. p. 1573 objekt bydlení na 

pozemku p. č. 740/2 v k. ú. Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/1336/2019 ze dne 19. 8. 2019 na provedení stavby „Demolice budovy č. p. 1573 objekt bydlení 

na pozemku p. č. 740/2 v k. ú. Přerov“, se zhotovitelem PB SCOM s.r.o., se sídlem  Radniční 28, 

753 01 Hranice, IČ: 25397087, dle přílohy č. 2, za podmínky finančního krytí. 

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

důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Demolice budovy č. p. 1573 objekt 

bydlení na pozemku p. č. 740/2 v k. ú. Přerov“ se po započtení víceprací zvyšuje o 911 818,60 Kč bez 

DPH a cena za plnění se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 18 949 769,63 Kč bez DPH sjednané ve 

smlouvě č. SML/1336/2019 na cenu 19 861 588,23 Kč bez DPH, tj. 24 032 521,76 Kč včetně DPH. 

 

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

SML/1336/2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

bodu 4. usnesení Rady města Přerova č. 323/12/6/2019 ze dne 21. 3. 2019, náměstkyně primátora Ing. 

Hana Mazochová. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1059/30/6/2020 Protipožární zabezpečení Městského domu - podání žádosti o dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově", 

dle důvodové zprávy, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci na realizaci 

projektu a to z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém 

kraji v roce 2020, dle důvodové zprávy, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prohlásit, že statutární město Přerov je 

vlastníkem objektu č.p. 148 (Městský dům), Přerov, včetně jeho zařízení a vybavení, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit deklaraci závazku ponechání majetku 

pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku města, dle důvodové zprávy, 

 

5. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z příslušného 

programu Olomouckého kraje pro r. 2020 na projekt "Protipožární zabezpečení Městského 

domu v Přerově", dle důvodové zprávy, 

 

6. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1060/30/6/2020 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 - podání žádosti o dotaci a 

záměr zadat veřejnou zakázku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu "4, dle 

důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci na realizaci 

projektu a to z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích 

Olomouckého kraje v roce 2020, dle důvodové zprávy, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4“, dle důvodové zprávy, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit deklaraci závazku ponechání majetku 

pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku města, dle důvodové zprávy, 

 

5. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z příslušného 

programu Olomouckého kraje pro r. 2020 na projekt "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U 

Tenisu", dle důvodové zprávy, 

 

6. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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1061/30/6/2020 Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - podání žádosti 

o dotaci a schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu 

v Přerově", dle důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci na realizaci 

projektu a to z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích 

Olomouckého kraje v roce 2020, dle důvodové zprávy, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu v Přerově“, 

dle důvodové zprávy, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prohlásit, že statutární město Přerov je 

vlastníkem objektů tvořících areál zimního stadionu v Přerově, 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit deklaraci závazku ponechání majetku 

pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku města, dle důvodové zprávy, 

 

6. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z příslušného 

programu Olomouckého kraje pro r. 2020 na projekt "Rekonstrukce ploché střechy hotelu 

zimního stadionu", dle důvodové zprávy, 

 

7. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

1062/30/6/2020 Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. 

Přerovského povstání v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci na projekt „Snížení 

energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově“,              

z Operačního programu životní prostředí. 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci dotace                  

z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy 

č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově“. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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1063/30/6/2020 „Dynamický nákupní systém pro originální tonery do kopírek a 

tiskáren Přerov (2020-2023)“ - schválení zadávacích podmínek a 

zavedení dynamického nákupního systému, jmenování členů komise 

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek podaných          

v DNS atd. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem 

„Dynamický nákupní systém pro originální tonery do kopírek a tiskáren Přerov (2020-

2023)“ (dále též jako „DNS“) jako nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v užším řízení 

podle § 58 a § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jako „zákon“), 

 

2. schvaluje zavedení dynamického nákupního systému „Dynamický nákupní systém pro 

originální tonery do kopírek a tiskáren Přerov (2020-2023)“ dle § 139 a postupem pro užší 

řízení dle ustanovení § 58 zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k 

podání žádosti o účast, 

 

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

zahájení dynamického nákupního systému „Dynamický nákupní systém pro originální 

tonery do kopírek a tiskáren Přerov (2020-2023)“ podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména 

Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace, Oznámení o zařazení/odmítnutí 

dodavatele do DNS, Oznámení o ukončení DNS, a dalších souvisejících dokumentů, 

 

4. pověřuje vedoucího odboru vnitřní správy k dalším úkonům souvisejícím se 

zařazením/odmítnutím dodavatelů do zavedeného DNS a k podpisu všech souvisejících 

dokumentů, dále k úkonům souvisejícím se zadáváním veřejných zakázek v DNS a k podpisu 

zejména Výzev k podání nabídky v DNS, Vyloučení dodavatele, Oznámení o výběru 

dodavatele, a dalších souvisejících dokumentů, 

 

5. ustanovuje komisi pro posouzení žádostí o účast v DNS ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Náhradník  

1. Vedoucí odboru vnitřní správy Vedoucí oddělení vnitřních služeb 

2.  Vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a 

dotací 

Referent oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

 

6. ustanovuje komisi pro otevírání posouzení a hodnocení nabídek podaných v DNS dle § 

141 zákona ve složení: 

 

Pořadové číslo Člen komise Náhradník  

1. Vedoucí odboru vnitřní správy Vedoucí oddělení vnitřních služeb 

2.  Vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a 

dotací 

Referent oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

3. Referent oddělení vnitřních služeb Referent oddělení vnitřních služeb 
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7. pověřuje vedoucího odboru vnitřní správy k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smluv v DNS mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem dle § 142 

zákona, k jejich uzavření a jejich podpisu. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1064/30/6/2020 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - 

Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností             

ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 

0,100-0,320) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení 

SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100-0,320) mezi společnostmi EMOS property s.r.o, se 

sídlem Přerov I-Město, Šířava 295/17, PSČ 750 0, IČ 623015272, NORSOL s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, Seifertova 2834/33, PSČ 750 02, IČ 63476380 a  Statutárním městem Přerov, se sídlem 

Bratrská 709/3,4, Přerov I-Město, PSČ 750 02, IČ 00301825 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1065/30/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci     

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1       

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerov - části pozemku p.č.  4394/1, ostatní plocha            

o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

1066/30/7/2020 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí   

do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5207/44 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5207/44 ostatní plocha ostatní 
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komunikace o výměře 183 m2 v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M*** K*** a Z***K***za 

předpokladu rozpočtového krytí.  

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1067/30/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova –    pozemku  p.č. 4929/2  v k.ú.   

Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr  úplatného převodu z majetku statutárního města 

Přerova –    pozemku  p.č. 4929/2 ost. plocha o výměře 15 m2  v  k.ú.   Přerov žadateli. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1068/30/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č. 

5533/5 zahrada  v  k.ú.   Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č. 5533/5 zahrada o výměře 288 m2  v  k.ú.   

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1069/30/7/2020 Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova –    části  pozemku  p.č. 287        

v k.ú.   Újezdec u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný  převod z majetku statutárního města Přerova –    části pozemku  p.č. 287 ost. plocha  

o výměře 77 m2  v  k.ú.   Újezdec u Přerova. 
 

2. neschvaluje záměr  statutárního města Přerova  - nájem  části pozemku  p.č. 287 ost. plocha    

o výměře 77 m2  v  k.ú.   Újezdec u Přerova v majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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1070/30/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 479 a p.č. 480 

oba v k.ú. Žeravice 

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

záměr úplatného převodu pozemku p.č. 479 zahrada o výměře 1019 m2 a p.č. 480 ostatní plocha o 

výměře 130 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Navrhovatel p. Zácha podal protinávrh: Rada města Přerova po projednání  schvaluje záměr 

úplatného převodu pozemku … 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. Mazochová, Ing. Dostal), 1 nepřítomen 

(Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1071/30/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 588/8 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1072/30/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci 

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1250 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 1250 ostatní plocha o výměře 954 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1073/30/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 357/1, dle geometrického plánu č. 1267-47/2019 označené jako pozemek 
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p.č. st. 997 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů A*** a L*** D***, bytem *** za kupní cenu 19.000,- Kč - 

cena v místě a čase obvyklá. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1074/30/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 1370  v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 1370 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Žeravice z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví pana V*** K***a bytem *** za kupní cenu 6.600,- Kč - 

cena v místě a čase obvyklá.  

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1075/30/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. Kozlovice                

u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 649/13 ostatní plocha o výměře 1039 m2 a části pozemku p.č. 649/12 

ostatní plocha o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 712-78/2019 označené jako p.č. 649/12 o 

výměře 1064 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku 

společnosti GRÁC REALTY  s.r.o., se sídlem Přerov-Kozlovice, Grymovská 256/1a za kupní cenu 

106.400,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1076/30/7/2020 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  

pozemku  p.č. 1144/2   v k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 1144/2 ostatní plocha neplodná, označenou 

geometrickým plánem č. 558-21/2019 vyhotoveného firmou Geokam s.r.o. Přerov jako nově 

vzniklý pozemek p.č.1144/10 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 316 m2 v k.ú. Veselíčko 

u Lipníka nad Bečvou do vlastnictví D*** G*** za kupní cenu 37 920,- Kč.  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 1144/2 ostatní plocha neplodná, označenou 

geometrickým plánem č. 558-21/2019 vyhotoveného firmou Geokam s.r.o. Přerov jako nově 

vzniklý pozemek p.č.1144/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 59 m2 v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou do vlastnictví M*** a Z*** N*** za kupní cenu 7 080,- Kč.  

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1077/30/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- části pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 6667/1 trvalý travní porost  o výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. zastoupená společností INKOS-

OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava –Moravská Ostrava, 701 52,             

IČ: 48394637 za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 900,- Kč/1m2. 

Na převod uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 

smlouva bude uzavřena po dokončení předmětné stavby. Za dokončení předmětné stavby se považuje 

den, kdy budou splněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro užívání předmětné 

stavby. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1078/30/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

pozemku  p.č. 508/3   v k.ú.  Lověšice u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 508/3 orná půda o výměře 584 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerova do SJM P*** Š***za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle 

znaleckého posudku ve výši 93 440,- Kč, včetně DPH, tj. 160,- Kč/m2 včetně DPH.  

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1079/30/7/2020 Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 

555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. 

T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 

spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a 

spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. 

Přerov, které  náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví 

statutárního města Přerova  
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Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANT A I. 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí        

do vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

1. jednotky č. 555/1 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 432,13 m2, která se nachází v 1. 

PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 43213/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

43213/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k 

jednotce č. 555/1, z podílového spoluvlastnictví manželů Ing. L*** a Z*** K***, oba bytem 

*** (k id. ½) a manželů P*** a Ing. J*** M***, oba bytem *** (k id. ½), za kupní cenu ve 

výši 4.700.000,- Kč, 

  

2. jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 58483/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

58483/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k 

jednotce č. 555/2, z vlastnictví pana J*** Z***, bytem ***, za kupní cenu ve výši 7.600.000,- 

Kč,  

 

3. jednotky č. 555/3 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 8,24 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 824/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

824/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k 

jednotce č. 555/3, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 110.000,- Kč, 

 

4. jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 16,12 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 1612/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

1612/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/4, z vlastnictví společnosti Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 

62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, 

 

5. jednotky č. 555/6 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 543,24 m2, která se nachází v 3. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 54324/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

54324/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/6, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.770.000,- Kč, 
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6. jednotky č. 555/7 (dílna nebo provozovna) o celkové výměře 9,38 m2, která se nachází v 3. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 938/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

938/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k 

jednotce č. 555/7, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 120.000,- Kč, 

 

7. jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, která se nachází ve 4. 

NP a 1. PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k 

části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického 

podílu id. 59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

59900/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které  náleží 

k jednotce č. 555/8, z vlastnictví společnosti JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 

2824/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč, 

 

8. jednotky č. 555/9 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 557,19 m2, která se nachází v 5. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 55719/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

55719/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/9, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.900.000,- Kč, 

 

9. jednotky č. 555/10 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 266,73 m2, která se nachází v 

6. NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 26673/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

26673/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/10, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 3.300.000,- Kč, 

 

vše za podmínky finančního krytí. 

 

2. ukládá Radě města Přerova, aby prostřednictvím odboru správy majetku a komunálních 

služeb MMPr předložila Zastupitelstvu města Přerova ke schválení kupní smlouvy k realizaci 

majetkoprávních převodů dle bodu 1. usnesení. 

 

 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města Přerova: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí        

do vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

1. jednotky č. 555/1 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 432,13 m2, která se nachází v 1. 
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PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 43213/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

43213/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/1, z podílového spoluvlastnictví manželů Ing. L*** a Z*** K***, oba bytem 

*** (k id. ½) a manželů P*** a Ing. J*** M***, oba bytem *** (k id. ½), za kupní cenu ve 

výši 4.700.000,- Kč, 

  

2. jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 58483/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

58483/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/2, z vlastnictví pana J*** Z***, bytem ***, za kupní cenu ve výši 7.600.000,- 

Kč,  

  

3. jednotky č. 555/3 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 8,24 m2, která se nachází v 1. NP 

budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 

824/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 824/361888 

na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 

555/3, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, se sídlem 

nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 110.000,- 

Kč, 

 

4. jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 16,12 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 1612/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

1612/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/4, z vlastnictví společnosti Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 

62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, 

 

5. jednotky č. 555/6 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 543,24 m2, která se nachází v 3. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 54324/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

54324/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/6, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.770.000,- Kč, 

 

6. jednotky č. 555/7 (dílna nebo provozovna) o celkové výměře 9,38 m2, která se nachází v 3. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 938/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

938/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k 

jednotce č. 555/7, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 
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25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 120.000,- Kč, 

 

7. jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, která se nachází ve 4. 

NP a 1. PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k 

části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického 

podílu id. 59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

59900/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které  náleží 

k jednotce č. 555/8, z vlastnictví společnosti JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 2824/2, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč, 

 

8. jednotky č. 555/9 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 557,19 m2, která se nachází v 5. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 55719/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

55719/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/9, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.900.000,- Kč, 

 

9. jednotky č. 555/10 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 266,73 m2, která se nachází v 6. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 26673/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

26673/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/10, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 3.300.000,- Kč. 

 

V diskusi se radní jednomyslně shodli, že by město mělo vlastnit tuto nemovitost, Ing. Navrátil požádal 

o doplnění materiálu o stavebně technický průzkum. 

 

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

 

 

PŘESTÁVKA: 10:15 – 10:25 hodin 

 

 

1080/30/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru  sloužícího podnikání v budově bydlení č.p. 904, příslušné k 

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

Přerov (U Bečvy 1) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

7.7.2008, ve znění dodatků č. 1 ze dne 20.5.2009 a č. 2 ze dne 22.11.2016 na prostor sloužící 

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

pozemku p.č. 3348 (U Bečvy 1) o celkové výměře 73,70 m2 uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a  společností UBB spol. s r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Kratochvílova 128/41, IČ 27804496, jako nájemcem ke dni 31.1.2020. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budově  bydlení č.p. 904, 

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

celkové výměře 80,91 m2 (U Bečvy 1) mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem 

a Hanou Malátkovou, místem podnikání Přerov I-Město, nábř. Dr. E. Beneše 2004/13, IČ 

08651817, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 

měsíce, s účinností od 1.2.2020. Výše nájemného bude dle vnitřního předpisu č. 12/2017 činit 

72.900,-Kč/rok (bez DPH).  Účelem  nájmu bude využití prostoru jako kavárna a kancelář. 

Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1081/30/7/2020 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - část 

pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z výpůjčky vzniklé  na základě 

smlouvy o výpůjčce na  pozemek p.č. 450/1 o výměře 1426 m2 v k.ú. Lověšice ze dne 15.5.2017 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a MAPAJ o.s., se sídlem Přerov I-Město, 

Nádražní  1136/10, IČ 22815236, zast. jednatelem Pavlem Kuželou, jako vypůjčitelem. 

Vypůjčiteli bude podána výpověď ze smlouvy o výpůjčce na základě ustanovení čl. VI, tzn,. že 

smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna v 

písemné formě a doručena druhé  smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začne běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1082/30/7/2020 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru v budově bydlení č.p. 882, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. 

poschodí)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bydlení 

č.p. 882, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov 

(Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 96,78 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem a pobočným spolkem Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem 

Přerov I-Město, Havlíčkova 1286/29, IČ 00433969, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na 

dobu určitou, 3 roky, s účinností od 1.2.2020 s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude 

využití prostoru pro činnost pobočného spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu 
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Přerov. Ujednáním smlouvy bude čerpání podpory malého rozsahu (de minimis). Náklady na 

spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1083/30/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov - k budově občanské vybavenosti č.p. 3248, 

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

1019/13 v k.ú. Přerov a úplatný převod movité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

břemene – služebnosti umístit a provozovat technologii výměníkové stanice a s tím spojeného 

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

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

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této technologie k tíži budovy občanské 

vybavenosti č.p. 3248, příslušné k části Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

1019/13  v k.ú. Přerov - k místnosti č. 102 o výměře 8 m2 situované v 1. NP v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov I-

Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453. 

 

Věcné břemeno – služebnost dle přiloženého nákresu bude uzavřena na dobu neurčitou,                       

za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 24.000,- Kč, která bude navýšena    

o příslušnou sazbu DPH. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod movité věci – 

technologie výměníkové stanice Sympatik VNV UT 50 ÚT – TUV – Aku, inv. č. 710-

00000124 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti TEPLO Přerov 

a.s., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453 za kupní cenu v místě a 

čase obvyklou ve výši 48.645,-Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1084/30/7/2020 Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru sloužícího podnikání v budově k bydlení č.p. 1866, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 282/1 v k.ú. 

Přerov (Žerotínovo nám. 44) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části prostoru sloužícího podnikání v 

budově k bydlení č.p. 1866, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č 282/1 

v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) o výměře 30 m2 do podnájmu Elfatovi Selmani, místem podnikání 

Přerov IV-Kozlovice, Záhumení 127/15, IČ 28586476, když nájemcem prostoru je Mehmet Memeti, 
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místem podnikání Přerov I-Město, Jiráskova 759/5, IČ 27799620. Účelem podnájmu bude využití 

části prostoru pro výrobu a prodej zmrzliny a fast foodu. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1085/30/7/2020 Podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 3 v polyfunkčním bytovém 

domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi panem P*** 

Ch***, jako nájemcem prostoru sloužícího podnikání č. 3 o výměře 52,34 m2 situovaného v 1. NP 

polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) a paní Zuzanou Kavkovou, místem podnikání Přerov I-

Město, Vsadsko 820/1, IČ 73045748, jako podnájemcem. Účelem podnájmu bude využití prostoru pro 

provozování kadeřnictví.  

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1086/30/7/2020 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 akce QUEEN NIGHT  v Městském domě. 

 

19. 01. 2020 - QUEEN NIGHT 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  6M73930   SCANIA TURING HD  AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 500 kg  

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

Provozovatel: Mgr. Jan Žváček, Bacherova 1237/7, Nová Ulice, Olomouc 779 00 

 

VARIANTA  II. 

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

s povolením krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města 
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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 akce QUEEN NIGHT  v Městském domě. 

 

19. 01. 2020 - QUEEN NIGHT 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  6M73930   SCANIA TURING HD  AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 500 kg  

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

Provozovatel: Mgr. Jan Žváček, Bacherova 1237/7, Nová Ulice, Olomouc 779 00 

 

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

 

 

1087/30/7/2020 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi statutárním 

městem Přerovem a společností ASSIST 24 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 společností ASSIST 24 s.r.o., IČ: 65276604, se sídlem Ostravská 

4250/2, Židenice, 636 00 Brno, jejímž předmětem je zajišťování odtahů vozidel tvořících překážku 

silničního provozu na pozemních komunikacích a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném 

parkovišti dle § 45 odst. 4 a dle § 27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů, Dodatkem č. 1 se prodlužuje platnost smlouvy o 12 

měsíců ode dne podpisu dodatku oběma smluvními stranami a rovněž dochází k úpravě (navýšení) 

ceny za každý dokončený (úplný) odtah z původní částky 2.783,- Kč vč. DPH na novou částku 3.388,- 

Kč vč. DPH a za každý nedokončený (neúplný) odtah z původní částky 1.936,- Kč vč. DPH na novou 

částku 2.178,- Kč vč. DPH. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1088/30/7/2020 Zvýšení minimální ceny za 1 m2 u bytů určené pro výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zvýšení minimální ceny za 1 m2 u bytů, které jsou 

určeny pro výběrové řízení, z původní ceny 50 Kč/m2 na 55 Kč/ m2. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

1089/30/7/2020 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 54,72 m2, ploše pro nájem 

52,97 m2, v domě č. p. 2509, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 
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5734/6,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s E*** G***, trvale 

bytem ***, za nájemné ve výši 80,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2021 s možností 

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

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 55,14 m2, ploše pro nájem 

53,30 m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5734/17,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích předmětů), se Z*** M***, trvale 

bytem ***, za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2021 s možností 

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

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 57,60 m2, ploše pro nájem 

57,60 m2, v domě č. p. 2522, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť III č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s M*** M*** trvale 

bytem ***, za nájemné ve výši 80,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2021 s možností 

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

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16,v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s A*** D***, trvale 

bytem ***, za nájemné ve výši 107,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2021 s možností 

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

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 109,80 m2, ploše pro nájem 

107,80 m2, v domě č. p. 124, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

36,v k. ú. Přerov, Kratochvílova  č.o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s L*** a J*** J*** , 

trvale bytem ***, za nájemné ve výši 57,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2021 s 

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

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 

50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích předmětů), se S*** J***, trvale 

bytem ***, za nájemné ve výši 106,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2021 s možností 

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

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro nájem 

51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s L*** a Z*** Z***, 

trvale bytem ***, za nájemné ve výši 132,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2021 s 

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

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s E*** a M*** H***, 

trvale bytem ***, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2021 s 

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

 

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 
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52,03 m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), s J*** a J*** Š***, 

trvale bytem ***, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2021 s 

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

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 54,72 m2, ploše pro nájem 

52,97 m2, v domě č. p. 2509, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5734/6,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 24 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 55,14 m2, ploše pro nájem 

53,30 m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5734/17,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

***. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 55,14 m2, ploše pro nájem 

53,30 m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5734/17,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 55,14 m2, ploše pro nájem 

53,30 m2, v domě č. p. 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5734/17,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 28 (vč. zařizovacích předmětů), s ****, trvale bytem 

*** 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 57,60 m2, ploše pro nájem 

57,60 m2, v domě č. p. 2522, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť III č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s*** trvale bytem 

***. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 57,60 m2, ploše pro nájem 

57,60 m2, v domě č. p. 2522, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5745/20,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť III č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16,v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), se ***, trvale bytem *** 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16,v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem *** 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16,v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem *** 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16,v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem *** 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16,v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s Pavlou Gregovskou, 
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trvale bytem Jižní čtvrť 2511/22, 750 02 Přerov I - město. 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16,v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s Janou Matejovovou, 

trvale bytem Želatovská 2769/33, 750 02 Přerov I - město. 

 

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16,v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 6 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem *** 

 

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 109,80 m2, ploše pro nájem 

107,80 m2, v domě č. p. 124, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

36,v k. ú. Přerov, Kratochvílova  č.o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s *** trvale bytem *** 

 

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 

50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 

50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 

50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích předmětů), se***, trvale bytem 

*** 

 

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 

50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 

50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 

50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

30. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 

50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

***. 

 

31. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 

50,55 m2, v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 11 (vč. zařizovacích předmětů), s *** ***, trvale 

bytem *** 

 



30 

 

32. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro nájem 

51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

33. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro nájem 

51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

34. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro nájem 

51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), se ***, trvale bytem 

*** 

 

35. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro nájem 

51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

36. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro nájem 

51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

37. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro nájem 

51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

38. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro nájem 

51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

39. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 52,90 m2, ploše pro nájem 

51,20 m2, v domě č. p. 2467, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5736/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

40. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

41.. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

42. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 
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43. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

44. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

  

45. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), se ***, trvale bytem 

*** 

 

46. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

***. 

 

47. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03 m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

48. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03 m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), se ***, trvale bytem 

*** 

 

49. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03 m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

50. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03 m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

51. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03 m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

52. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03 m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), s ***, trvale bytem 

*** 

 

53. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,71 m2, ploše pro nájem 

52,03 m2, v domě č. p. 2468, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I  č.o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), se ***, trvale bytem 

*** 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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1090/30/7/2020 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 76,73 m2 , ploše pro nájem 75,50 m2 , 

v domě č. p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město,       na pozemku parc. č. 34, v k. ú. Přerov, 

Kratochvílova, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem *** za 

nájemné ve výši 5 013 Kč/měsíc (tj. 66,40 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 31. 07. 2020 s 

možností prodloužení.  

Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

VARIANTA  II. 

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše 76,73 m2 , ploše pro nájem 75,50 

m2, v domě č. p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 34,  v k. ú. Přerov, 

Kratochvílova, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem *** 

 

 

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

 

 

1091/30/7/2020 Uzavření nájemních smluv - vyklizení objektu Velké Novosady 433/4 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše pro nájem 53,67 m2, v domě 

č. p. 2143, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1159, v k. ú. Přerov, 

Fr. Rascheho č.o.5 vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, trvale bytem ***, 

za nájemné ve výši 2 804,- Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s 

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

 

2 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše pro nájem 77,69 m2, v domě 

č. p. 2144, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1158, v k. ú. Přerov, 

Fr.Rascheho č. o. 7(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, trvale bytem ***, 

za nájemné ve výši  3 286,- Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu neurčitou. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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8. DOTAČNÍ PROGRAM C. STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2020 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

1092/30/8/2020 Dotační program C. 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 vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých ve výši 2 500 000 Kč. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou přílohou této 

důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 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 vrcholového a 

výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu, 

 

3. 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: 11 pro jednomyslně 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1093/30/9/2020 Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, 

Trávník 27 s ekologickým výukovým programem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování schváleného 

projektu „Badatelské putování labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd“ Základní školy Přerov, 

Trávník 27, IČ: 45180091, z Výzvy č. 13/2017 na podporu zajištění realizace ozdravných 

pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou 

ovzduší vyhlášené Státním fondem životního prostředí České republiky, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova pro rok 2020 ve výši 150.000 Kč, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 

na bankovních účtech 

254 534,5* + 150,0 254 684,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 150,0 150,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

61X Školská zařízení 42,679,4 + 150,0 42 829,4 

 

3. ukládá Základní škole Přerov, Trávník 27, IČ: 451800, bezodkladně po obdržení finančních 

prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace 

vrátit finanční prostředky určené na předfinancování projektu uvedeného v bodě 1 tohoto 

usnesení, a to v plné výši na účet statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1094/30/9/2020 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 

finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30, převod finančních prostředků ve výši 200.000 Kč z rezervního fondu         

do fondu investic této organizace. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1095/30/9/2020 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1096/30/10/2020 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 

provozovaných na území statutárního města Přerov s aktualizovanými údaji k 31. 12. 2019. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1097/30/10/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (2+1), o ploše pro nájem 93,75 m2, v domě č. 

p. 1697, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 917, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní Y*** P***, trvale bytem 

***, za nájemné ve výši 4.407 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 3 měsíců s 

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

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (3+1), o ploše pro nájem 126,59 m2, v domě 

č. p. 1696, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 916, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 11 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem J*** K***, trvale 

bytem *** za nájemné ve výši 5.950 Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 3 měsíců s 

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

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 (1+2), o ploše pro nájem 47,56 m2, v domě 

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

Denisova, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), se subjektem TELEMENS 

s.r.o., IČ: 25395246, se sídlem Přerov I-Město, náměstí Přerovského povstání 2803/1, 750 02, 

za nájemné ve výši 2.235 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. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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1098/30/10/2020 Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů podle ustanovení § 33d zákona č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla o podání žádosti o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 33d zákona č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podáním a podpisem žádosti o vydání 

opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích 

jevů. 

 

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

 

 

1099/30/10/2020 Noční sedárna  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 

709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 00301825, a Charitou Přerov, se sídlem Šířava 

1295/27, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 45180270, jejímž předmětem je spolupráce 

smluvních stran na projektu s názvem „Noční sedárna“. Znění Smlouvy o spolupráci je 

přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem Smlouvy o spolupráci uvedené      

v bodě 1. tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

 
 

11. RŮZNÉ 

 

1100/30/11/2020 Navýšení dotace o příspěvek na platy pro asistenty prevence 

kriminality 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje podání písemné žádosti o navýšení dotace na platy pro asistenty prevence 

kriminality z dotačních prostředků Ministerstva vnitra ČR maximálně do výše 22.000 Kč 

superhrubého platu na osobu/měsíc v rámci projektu "Přerov - asistent prevence kriminality 

2018 - 2020", tedy o 2.000 Kč na osobu/měsíc, celkově o 96.000 Kč/rok. Spoluúčast města ve 

výši 14 % zůstane zachována. 

 

2. schvaluje, že v případě, že ze strany Ministerstva vnitra ČR žádost o navýšení dotace na platy 

pro asistenty prevence kriminality podpořena nebude, realizace projektu "Přerov - asistent 

prevence kriminality 2018 - 2020" bude v roce 2020 probíhat dle stávajících podmínek jako v 

roce 2019. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1101/30/11/2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje     

s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1102/30/11/2020 Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit „Program 

regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025“ v předloženém znění. 

 

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

 

 

1103/30/11/2020 Vnitřní předpis o informování veřejnosti a opatřeních v případě 

vyhlášení smogové situace 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis o informování veřejnosti a opatřeních           

v případě vyhlášení smogové situace. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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1104/30/11/2020 Uzavření smluv Microsoft Enterprise a Prováděcí smlouvy na nákup 

služeb Microsoft M365 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Prováděcí smlouvy č. 2019-236 mezi DNS a. s., se sídlem: Na Strži 

65/1702, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 25146441, jako dodavatelem a statutárním městem 

Přerovem jako objednatelem, ve znění, které je přílohou č. 3 důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje podpisem Prováděcí smlouvy č. 2019-236, dle bodu 1 usnesení, Mgr. Petra Karolu, 

vedoucího odboru vnitřní správy. 

 

3. schvaluje uzavření Smlouvy Microsoft Enterprise mezi Microsoft Ireland Operations Limited, 

se sídlem South Country Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland,         

DIČ IE8256796U, jako afilací společnosti Microsoft a statutárním městem Přerovem jako 

zákazníkem ve znění, které je přílohou č. 4 důvodové zprávy. 

 

4. pověřuje k podpisu Podpisového formuláře programu dle přílohy č. 5 a 6 důvodové zprávy 

souvisejícího s uzavřením Smlouvy Microsoft Enterprise dle bodu 3 usnesení Mgr. Petra 

Karolu, vedoucího odboru vnitřní správy. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1105/30/11/2020 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na pojmenování 

ulice v Přerově, části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 2580/16 pojmenovat názvem  

Paula Rausnitze. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1106/30/11/2020 Prominutí/snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

schvaluje prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 57.360,05 Kč za porušení rozpočtové kázně 

příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I-Město 750 02, 

Želatovská 8, IČO 49558862. 
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VARIANTA  II. 

schvaluje snížení odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci 

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I-Město 750 02, Želatovská 8, IČO 

49558862, a to z částky 57.360,05 Kč na částku 28.680,00 Kč. 

 

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

 

 

1107/30/11/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná 

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

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 

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

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

vyhlášky č. 3/2019, Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1108/30/11/2020 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 

zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 

2019. 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

1109/30/11/2020 Podněty k provozování restauračního zařízení Městský dům 

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 informaci o podnětech občanů města k provozování restauračního zařízení 

Městský dům, 
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2. bere na vědomí informaci o řešení a pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova Mgr. Jaroslava Macíčka k průběžnému jednání s nájemcem s 

cílem zlepšení poskytovaných služeb v uvedeném zařízení. 

 

V diskusi zazněl požadavek, aby ředitel KIS Mgr. Macíček průběžně informoval Radu města                

o přijatých opatřeních. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

 

 
 

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Ing. Tomáš Navrátil 

 informace týkající se dopravy ve městě – spolupráce s Policií ČR a Městskou policií, jednání 

s ŘSD ve věci úpravy dopravního značení (vjezd kamionů do města) 

 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 požadavek na prověření situace týkající se realizace opatření ke zlepšení životního prostředí 

společností Metso Minerals 

 

 

 
 

13. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 30. schůzi Rady města Přerova konanou dne 16.  ledna  2020     

v 11:45 hodin. 

 

 
V Přerově dne 16. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                                    Ing. Bohumír Střelec 

primátor statutárního města Přerova                                                                  člen Rady města Přerova  


