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 USNESENÍ z 31. schůze Rady města Přerova konané dne 30. ledna 2020 

 

1110/31/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 31. schůze Rady města 

Přerova konané dne 30. ledna 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 31. schůze Rady města Přerova konané dne 30. ledna 2020,  

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

1111/31/3/2020 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

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

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2019 do 31.12.2019.  

 

 

1112/31/4/2020 Rozpočtové opatření - převody 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy.  

 

 

1113/31/4/2020 Rozpočtové opatření č. 2 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

1114/31/5/2020 Změna Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout 

v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

1.  o pořízení změny Územního plánu města Přerova a jejím obsahu podle ust. § 55a odst. 2 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2.  o zkráceném postupu pořizování změny Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 1 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení.  
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1115/31/5/2020 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 – 

2030  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pořízení "Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 – 

2030" za podmínky získání dotace dle bodu 2.;  

 

2. schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím SFŽP ČR z programu "Životní prostředí, 

ekosystémy a změna klimatu", financovaného z Norských fondů 2014 – 2021 na základě 

Výzvy „Oslo“, č.v. SGS-3, na pořízení "Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu 

pro období 2021 – 2030";  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech 
323 288,1* + 500,0 323 788,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

(koncepce a rozvoj) 
655,7 * + 500,0 1 155,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

1116/31/5/2020 Výjimka ze stavební uzávěry – “Hala firmy Trinom, ulice Tovačovská, 

Přerov a Nástavba administrativní budovy Trinom“. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

“Hala firmy Trinom, ulice Tovačovská, Přerov a Nástavba administrativní budovy Trinom“, 

situovanou na pozemcích parc.č. 983, 985, 986, 987, 988, 989/4, 990/3, 990/4, 991, 992, 

6034/4, 6034/6, 6034/53 a 6034/46 v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh 

tohoto návrhu na usnesení).  

 

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

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

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

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

 

 

1117/31/6/2020 Veřejná zakázka „Optické propojení Metropolitní sítě města Přerova s 

novostavbou požární stanice v Přerově“ - rozhodnutí o vyloučení 

účastníka výběrového řízení, výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 



3 

 

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/V00033228 na stavební s názvem „Optické propojení Metropolitní sítě města 

Přerova s novostavbou požární stanice v Přerově“, 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 ProNet servis s.r.o., Želatovská 2598/17, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 04431731, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém 

řízení.  

 

3. rozhodla o výběru dodavatele Vegacom a.s., Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 

14201, IČ: 25788680, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako 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 Vegacom a.s., Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 

1010/14, PSČ 14201, IČ: 25788680, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené 

zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele za podmínky 

finančního krytí. 

  

Cena za plnění bude činit 1 273 953,49 Kč bez DPH, tj. 1 541 483,72 Kč s DPH. 

  

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem  

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 26. Rady 

města Přerova konané dne 7. listopadu 2019 (č. usn. 915/26/6/2019), pověřena náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

 

1118/31/6/2020 Veřejná zakázka „Přerov-Henčlov, ul. Martinská – etapa II“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce pravostranného chodníku v ulici Martinská, Přerov-Henčlov, etapa II“ dle 

příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Rekonstrukce pravostranného chodníku v ulici Martinská, Přerov-Henčlov, etapa II“, 

postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 05/2018 a ve 

znění č. 13/2019,  

 

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

  
Pořadové číslo Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
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3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 

 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 13/2019, 

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

  

 Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** Magistrát města Přerova, Odbor správy 

majetku a komunálních služeb, 

Oddělení dopravy 

*** Magistrát města 

Přerova, Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb, 

Oddělení dopravy 
3. *** Výbor pro místní část Henčlov *** Výbor pro místní část 

Henčlov 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

*** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

 

 

5. pověřuje prvního náměstka primátora Michala Záchu, DiS. k podpisům dokumentace              

k veřejné zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, 

oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

6. pověřuje prvního náměstka primátora Michala Záchu, DiS. k jednání o uzavření právního 

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,          

k jeho uzavření a jeho podpisu  

 

 

1119/31/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zateplení objektu Jižní 

čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“  

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

zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně 

statického sepnutí“.  

 

 

1120/31/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 998 a p.č. 1001 

oba v k.ú. Žeravice  

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

pozemků p.č. 998 orná půda o výměře cca 64 m2 a pozemku p.č. 1001 orná půda o výměře 29 m2 oba 

v k.ú. Žeravice.  
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1121/31/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 151 v k.ú. 

Žeravice  

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

pozemku p.č. 151 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Žeravice.  

 

 

1122/31/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – částí 

pozemků p.č. 744 a p.č. 743 za části pozemků p.č. 758 a p.č. 760 vše v 

k.ú. Žeravice 

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

p.č. 744 trvalý travní porost o výměře cca 30 m2 a části pozemku p.č. 743 vodní plocha o výměře cca 

45 m2 oba v k.ú. Žeravice ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 758 ostatní 

plocha o výměře cca 20 m2 a část pozemku p.č. 760 trvalý travní porost o výměře cca 5 m2 oba v k.ú. 

Žeravice ve společném jmění manželů J*** a M*** M***, bytem ***s doplatkem rozdílu cen 

pozemků.  

 

 

1123/31/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 79/1 a část 

pozemku p.č. 80, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

statutárního města Přerova - úplatný převod z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 79/1 

zahrada o výměře 247 m2 a části pozemku p.č. 80 trvalý travní porost o výměře cca 520 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova.   

 

 

1124/31/7/2020 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5176/50  a p.č. 

5207/79 v k.ú. Přerov 

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

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/50 ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 180 m2 a p.č. 520779 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 500 m2 v k.ú. 

Přerov.  

 

 

1125/31/7/2020 Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o přípravě projektu 

navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov.  

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci se společností Technické 

služby města Přerova, s.r.o. a společností Agentura ValFia, s.r.o. připravit a podat žádost o 

dotaci na projekt "Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov."  
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
315 388,1 * + 7 900,0 323 288,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3725 520 Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů (EKO-KOM) 
5 000,0 - 3 200,0 1 800,0 

 520 Projektové dokumentace 

(správa majetku) 
0,0 + 363,0 363,0 

3725 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210604 

– Navýšení kapacity dotřiďovací 

linky Přerov (EKO-KOM)) 

0,0 + 10 737,0 10 737,0 

 

 

 

1126/31/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 5198/84, p.č. 6785/5, vše v k.ú. 

Přerov  

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5198/83 zast. plocha 

nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 5198/84 zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2, p.č. 6785/5 zast. plocha   

a nádvoří o výměře 12 m2, vše v k.ú. Přerov do majetku ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 8, 

40502 Děčín IČ 24729035, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem            

v celkové výši 18.000,- Kč. Kč (cena pozemku p.č. 5198/83 je 3.104,- Kč, pozemku p.č. 5198/84 je 

7.448,- Kč, cena pozemku p.č. 6785/5 je 7.448,- Kč ). Převod je osvobozen od DPH z důvodu 

objektivní nezastavitelnosti. Součástí kupní smlouvy je závazek kupujícího uhradit prodávajícímu 

jednorázovou úhradu za užívání předmětu převodu ze strany kupujícího bez právního důvodu za dobu 

tří let předcházejících dni, kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k předmětu převodu 

ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí a to v celkové výši 3.393,- Kč, jejíž výše je stanovena 

na základě vnitřního předpisu 12/2017 vydaného radou města Přerova.  

 

 

1127/31/7/2020 Úplatný převod nemovitých  věcí  do majetku statutárního města 

Přerov pozemků p.č. 606 a   p.č. 607 v k.ú. Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 607 orná půda o výměře 3598 m2 v k.ú. 

Dluhonice z vlastnictví Ing. R***H*** , za dohodnutou kupní cenu která činí 1 978 900,- Kč, 

za předpokladu finančního krytí.  

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 606 orná půda o výměře 3495 m2 v k.ú. 

Dluhonice z vlastnictví Ing. I*** B***za dohodnutou kupní cenu 1 922 250,- Kč, za 

předpokladu finančního krytí.  
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1128/31/7/2020 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem na nájem pozemků p.č. 5276/10, p.č. 5276/11 a 

p.č. 5276/20, vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 29 N 18/52, 

kterou dne 18.5.2018 uzavřely Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako pronajímatel a statutární město Přerov jako 

nájemce na nájem pozemků p.č. 5276/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 69 m2, p.č. 

5276/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 95 m2 a p.č. 5276/20 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě se deklaruje skutečnost, 

že statutární město Přerov nabylo na základě smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 

1001981952 dne 12.4.2019 vlastnické právo k pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 k 

nájemní smlouvě se dále mění výše nájemného na částku 1.640,- Kč/rok, s tím, že po odečtení 

přeplatku nájemného ve výši 118,- Kč, které bylo uhrazeno statutárním městem Přerov České 

republice – Státnímu pozemkovému úřadu za užívání pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov v době od 

12.4.2019 do 30.9.2020, bude předpis nájemného k 1.10.2020 činit 1.522,- Kč. V ostatním se nájemní 

smlouva č. 29 N 18/52 ze dne 18.5.2018 nemění.  

 

 

1129/31/7/2020 Návrh na předpis výše nájemného za urnová místa 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na předpis výše nájemného za urnová místa dle důvodové zprávy,  

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb uzavírat prostřednictvím Technických 

služeb města Přerova s. r. o. (jako pronajímatelem) nájemní smlouvy na urnová místa dle 

nového předpisu výše nájemného za urnová místa 

  

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín:14. 2. 2020  

 

 

1130/31/7/2020 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerova do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov 

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

darovací smlouvy na movité věci – 4 ks nahřívacích vozíků vodní lázeň dělená BMPD3-1/1, 

inventární číslo 404-00000063 až 404-00000066 v celkové účetní hodnotě 95.550,-Kč mezi 

statutárním městem Přerov, jako dárcem a příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 359/30, IČ 49558277, jako 

obdarovaným.  

 

 

1131/31/7/2020 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 

Přerova 

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

darovací smlouvy na movité věci – 24 ks vývěsních skříněk, inventární číslo 442-00001059 až 442-

00001072, 442-00004348, 442-00004349, 442-00014320 až 442-00014327 v celkové účetní hodnotě 

209.952,80 Kč mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a příspěvkovou organizací Kulturní         
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a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T. G. Masaryka 8, IČ 45180512, 

jako obdarovaným.  

 

 

1132/31/7/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 211 v k.ú. 

Penčice prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního 

práva 

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

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

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

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 211, ostatní plocha, jiná plocha            

o výměře 722 m2 v k.ú. Penčice, Stavebnímu bytovému družstvu Přerov, Kratochvílova 128/41, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako osobě povinné z předkupního práva.  

 

 

1133/31/7/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 509/16, p.č. 

509/17 a p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) 

povinným z předkupního práva 

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

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

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

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 509/16, ostatní plocha, jiná plocha       

o výměře 1007 m2 v k.ú. Předmostí, k pozemku p.č. 509/17, ostatní plocha, jiná plocha o výměře   

1034 m2 a k pozemku p.č. 509/18, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 629 m2 v k.ú. 

Předmostí, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu      

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné      

z předkupního práva.  

 

 

1134/31/8/2020 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Městské 

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 

odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

1135/31/8/2020 Předání majetku z dokončených projektů ITI základním školám  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 4 k protokolu        

o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne              

1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, 

Boženy Němcové 16. Předmětem tohoto dodatku je s účinností od 1.3.2020 předání                 

k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného v rámci projektu „Modernizace      
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a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16“ v celkové pořizovací 

ceně 8.164.728,84 Kč, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 5 k protokolu        

o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne             

21.2.2013 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola J. A. 

Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14. Předmětem tohoto dodatku 

je s účinností od 1.3.2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného 

v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Hranická 14“ 

v celkové pořizovací ceně 16.365.642,89 Kč, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 5 k protokolu         

o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 1.3.2002 

mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Svisle 13. 

Předmětem tohoto dodatku je s účinností od 1.3.2020 předání k hospodaření nemovitého           

a movitého majetku, pořízeného v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ v celkové pořizovací ceně 13.136.837,60 Kč, 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 7 k protokolu        

o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 1.3.2002 

mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4. 

Předmětem tohoto dodatku je s účinností od 1.3.2020 předání k hospodaření nemovitého            

a movitého majetku, pořízeného v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, U tenisu 4“ v celkové pořizovací ceně 12.622.974,03 Kč, 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 4 k protokolu        

o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3.2002 

mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Velká 

Dlážka 5. Předmětem tohoto dodatku je s účinností od 1.3.2020 předání k hospodaření 

nemovitého a movitého majetku, pořízeného v rámci projektu „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“ v celkové pořizovací ceně 6.310.353,56 

Kč, 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 6 k protokolu        

o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne         

1.3.2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov,        

Za mlýnem 1. Předmětem tohoto dodatku je s účinností od 1.3.2020 předání k hospodaření 

nemovitého a movitého majetku, pořízeného v rámci projektu „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ v celkové pořizovací ceně 9.119.502,73 Kč.  

 

Znění všech výše uvedených dodatků tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy. 

 

7. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek ke zřizovacím listinám 

základních škol, mateřských škol, Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30         

a Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, zřízených statutárním městem 

Přerovem.  

 

Vzorový dodatek zřizovací listiny tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

1136/31/10/2020 Zavedení elektronické stravenkové karty pro statutární město Přerov 

a schválení Smlouvy o Implementaci a provozování systému správy 

benefitů prostřednictvím Benefity Café a Smlouvy o zpracování 

osobních údajů 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje:  

 
1. zavedení elektronické stravenkové karty pro statutární město Přerov a to s účinností               

od 2.3.2020 

  

2.  uzavření Smlouvy o Implementaci a provozování systémů správy benefitů prostřednictvím 

Benefity Café 

  

3.  uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů.  

 

 

1137/31/10/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Rada města Přerova po projednání se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, 

se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na dostavbu provozního zázemí 

tenisového areálu na pozemcích p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3345/2, st. p. 3345/14, p.č. 3345/16, vše 

v k.ú. Přerov, v roce 2020 pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží statutárnímu městu Přerov 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt dostavby tenisové haly z Výzvy V5 Sport, investice 2020 

pro SK a TJ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podprogramu 133D 531 

Podpora materiálně technické základny sportu, a dále pod podmínkou zajištění finančního krytí            

z rozpočtu statutárního města Přerova.  

Předpokládané celkové náklady této II. etapy projektu dostavby TA činí 46.992.589 Kč. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena       

v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.  

 

 

1138/31/10/2020 Smlouva o bezúplatném převodu majetku – JSDH Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí věcného daru – Radiostanice ruční Easy Plus, pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Přerov.  

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Česká republika – 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, zastoupená plk. Ing. Karlem Koláříkem, 

ředitelem, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 91, IČ: 70885940, jako předávající                     

a statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Ing. Petrem Měřínským, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825, jako přejímající, v předloženém znění.  

 

 

1139/31/10/2020 Vnitřní předpis č. .../2020, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 

Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,             

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2020, kterým se mění Vnitřní předpis 

č. 1/2015 Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu          

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy.  
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1140/31/10/2020 Vnitřní předpis č. .../2020 o postupu jednotlivých odborů Magistrátu 

města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při 

správě a vyřazení (odpisu) pohledávek 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2020 o postupu jednotlivých odborů 

Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení 

(odpisu) pohledávek, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

 

1141/31/10/2020 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet". 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“   

a ukládá odboru vnitřní správy dne 10. března 2020 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku.  

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 10.03.2020 

 

 

V Přerově dne 30. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova 

 


