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 USNESENÍ z 32. schůze Rady města Přerova konané dne 5. února 2020 

 

1142/32/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 32. schůze Rady města 

Přerova konané dne 5. února 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 32. schůze Rady města Přerova konané dne 5. února 2020,  

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

1143/32/3/2020 Návrh na personální změny v obsazení komise. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 5. 2. 2020 z funkce člena Komise pro majetkové záležitosti paní Evu 

Vránovou,  

 

2. jmenuje s účinností od 6. 2. 2020 do funkce člena Komise pro majetkové záležitosti pana 

Pavla Vránu,  

 

3. odvolává s účinností k 5. 2. 2020 z funkce člena Komise životního prostředí MVDR. 

Michaela Řežábka,  

 

4. jmenuje s účinností od 6. 2. 2020 do funkce člena Komise životního prostředí paní Soňu 

Matysíkovou.  

 

 

1144/32/4/2020 Rozpočtové opatření č. 3 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.  

 

 

1145/32/4/2020 Uzavření "Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu 

určitou" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření "Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad na 

dobu určitou" mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350.  

 

 

1146/32/6/2020 Veřejná zakázka „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické 

sepnutí domu“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 
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1 schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení 

objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí domu“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná 

zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení,  

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

zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53  

a souvisejících částí zákona,  

 

2 schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce 

„Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí domu“, postupem dle ustanovení § 53 

zákona, tj. schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem 

podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů,  

 

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

komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení  

a hodnocení nabídek ve složení: 

  
Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
1. *** Zástupce zadavatele ***. Zástupce zadavatele 
2.  *** Zástupce zpracovatele PD *** Zástupce zpracovatele PD 
3. *** Odbor řízení projektů a investic – 

oddělení investic 
*** Odbor řízení projektů a investic – 

oddělení investic 
4.  *** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – oddělení 

bytové správy 

*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – oddělení 

bytové správy 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odbor řízení projektů a investic *** Odbor řízení projektů a investic 

 

 

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

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,  

k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

1147/32/6/2020 Veřejná zakázka „Vypracování projektových dokumentací kanalizace 

místní části Přerov IX - Lýsky“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Vypracování projektových dokumentací kanalizace místní části Přerov IX - Lýsky“, dle 

příloh č. 1 a 2,  

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

„Vypracování projektových dokumentací kanalizace místní části Přerov IX - Lýsky“, v 

souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního 
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předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019, za 

podmínky finančního krytí,  

 

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

  
P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 
7. *** *** 
8. *** *** 

 

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

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
*** odborník/věcný gestor *** odborník/věcný gestor 
*** výrobně technický náměstek VaK Přerov a.s. *** ředitel společnosti VaK Přerov a.s. 
***  zástupce MČ *** zástupce MČ 

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

veřejných zakázek a dotací 
*** Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací  

 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

1148/32/6/2020 Veřejná zakázka „Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov“ - 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

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/V00013549 na stavební práce s názvem „Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov“, 

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 rozhodla o výběru dodavatele COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000, IČ: 

26177005, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož 
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nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek 

a současně splnila veškeré stanovené podmínky účasti ve výběrovém řízení,  

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000, 

IČ: 26177005, 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 3 180 392,43 Kč bez DPH, tj. 3 848 274,84 Kč s DPH. 

  

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. 

  

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem  

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 27. Rady 

města Přerova konané dne 28. listopadu 2019 (č. usn. 966/27/7/2019), pověřen náměstek 

primátora Michal Zácha, DiS.  

 

 

1149/32/6/2020 Zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy objektu č.p. 

2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny Městské 

policie"  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje zahájení projektové přípravy "Stavební úpravy objektu č.p. 2180 na ul. Šířava v 

Přerově pro účely přemístění služebny Městské policie"  

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit vypracování dokumentace pro realizaci 

nutných úprav objektu č.p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny 

Městské policie vč. vydání příslušného správního rozhodnutí a všech souvisejících 

dokumentů  

 

 

1150/32/6/2020 Zpracování projektové dokumentace "Nezávislá tlaková výměníková 

stanice pro ZŠ Trávník 27, Přerov a Zařízení školního stravování 

Přerov, odloučené pracoviště Trávník 27" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby "Nezávislá výměníková stanice pro ZŠ Trávník 

27, Přerov a Zařízení školního stravování Přerov, odloučené pracoviště Trávník 27"  

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit vypracování jednostupňové projektové 

dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vč. vydání příslušného správního 

rozhodnutí a všech souvisejících dokumentů pro přípravu stavby výměníkové stanice.  
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1151/32/6/2020 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního hřiště 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy Přerov - 

Předmostí, Hranická 14" 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení ve věci zpracování projektové 

dokumentace "Rekonstrukce školního hřiště Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy 

Přerov - Předmostí, Hranická 14.  

 

 

1152/32/6/2020 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci veřejné zakázky 

„Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na nám. Přerovského 

povstání“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky Energetická opatření           

v budově č. p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání jinou osobou, tj. externím 

administrátorem, dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,    

v platném a účinném znění,  

 

2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí Odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 8/2018, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném a účinném znění, k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím 

administrátorem, společností S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 

25526171.  

 

 

1153/32/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. st. 304 zast. ploch 

a nádvoří, jehož součástí je  stavba, rod. rekr.  v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

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

pozemku p.č. st. 304 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, rod. rekreace, č.e. 14 v k.ú. 

Lověšice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 

1154/32/7/2020 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemku p.č. 1000/32 zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova   

z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., 405 02 Děčín IV-Podmokly 

Teplická 874/8, IČ 24729035 za kupní cenu ve výši 4 500,- Kč. 

Součástí kupní smlouvy čl. V je úhrada za užívání předmětu převodu bez právního důvodu ve výši 

500,- Kč za za dobu tří let předcházejících dni, kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického 

práva.  
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1155/32/7/2020 Právo provést stavbu a nájem  nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 5021 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas s umístěním parkovacího stání zbudovaného v rámci stavby s názvem 

„ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM – RODINNÝ DŮM Vsadsko č.p. 1908/18, 

Přerov I-Město v k.ú. Přerov [734713] na pozemku parc. č. 2383“ na pozemku p.č. 5021, 

ostatní plocha v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 5021, ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov mezi 

statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a M*** a A*** M***, bytem *** (jako 

nájemci). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného bude činit 540,- 

Kč/rok.  

 

 

1156/32/7/2020 Výpůjčka části pozemku p.č. 2638/1 a pozemku p.č. 2638/3 v k.ú. 

Přerov a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 27.11.2009 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a Areálem pohody a sportu o.p.s., se sídlem       

750 02 Přerov, Komenského 1405/36, jako vypůjčitelem. Dodatkem se sníží výměra pozemku 

p.č. 2638/1 ovocný sad, z původních cca 4 000 m2 na novou výměru, a to na cca 1700 m2        

v k.ú. Přerov a vyjme se z předmětu výpůjčky pozemek p.č. 2638/3 zast. plocha a nádvoří       

o výměře 18 m2. 

V ostatních ujednáních se smlouva o výpůjčce nemění.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 2638/1 ovocný sad o výměře cca 

2 300 m2 a pozemku p.č. 2638/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov mezi 

statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a KSK Limit, z.s. zastoupená A***S***, se 

sídlem Přerov I-Město, U Tenisu 851/1, IČ 04995619, jako výpůjčitelem.  

Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou a to od.1.3.2020 do 28.2.2023.  

Účelem výpůjčky bude provozování tréninkového centra GEROY s kombinaci workout hřiště 

a překážek GEROY. 

Ujednáním smlouvy o výpůjčce bude stanovení výše veřejné podpory (de minimis).  

 

 

1157/32/7/2020 Úplatný převod movité věci - technologie výměníkové stanice z 

vlastnictví statutárního města Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  ruší část svého usnesení č. 1083/30/7/2020 bod 2 ze dne 16.1.2020.  

 

2. schvaluje 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.  
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1158/32/7/2020 Stanovení podmínek pro vydání 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 3,5t" 

(která je součástí svislého dopravního značení IZ 8a) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

souhlas s povolením dlouhodobých výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v centru města na dobu 2 let žadatelům zásobující provozovny ve vymezeném 

úseku a to u vozidel, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost nepřesahuje 7 

500 kg.  

 

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

souhlas s povolením krátkodobé a dlouhodobé výjimky na dobu 2 let z místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích v centru města pro organizace zřízené nebo založené městem ve 

vymezeném úseku a to u vozidel, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 7 500 kg a pro vozidla, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 3 500 kg do pěší zóny ul. Wilsonova a ul. Jiráskova a to mimo vyznačenou dobu 

času určeného pro dopravní obsluhu 5 – 11 hod a 18 – 19 hod.  

 

3. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení dlouhodobých výjimek z místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v centru města na dobu 2 let žadatelům zásobující provozovny ve vymezeném 

úseku a to u vozidel, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 

500 kg.  

 

4. vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 

města pro vozidla, jejichž největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 3 500 

kg do pěší zóny ul. Wilsonova a ul. Jiráskova a to mimo vyznačenou dobu času určeného pro 

dopravní obsluhu 5 – 11 hod a 18 – 19 hod.  

 

5. si vyhrazuje rozhodnout jménem Statutárního města Přerova o vydání souhlasu u žadatelů o 

výjimku z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města, u kterých bude 

největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost přesahovat 7 500 kg a 3 500 kg v pěší 

zóně a ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb, připravit předlohu do RM na 

schválení.  

 

 

1159/32/7/2020 Prodloužení smluvního vztahu na poskytování služeb komunikační 

platformy Mobilní Rozhlas na dobu určitou jednoho roku 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje prodloužení smluvního vztahu na poskytování služeb komunikační platformy 

Mobilní Rozhlas se společností Neogenia s.r.o. na dobu určitou 1 roku dle důvodové zprávy a 

Přílohy č. 1,  

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb prodloužit se společností Neogenia 

s.r.o. smluvní vztah na dobu určitou 1 roku 

  

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 5. 3. 2020  
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1160/32/7/2020 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

a převod na podrozvahový účet pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním 

bytu, poplatku z prodlení k datu 27.4.2020, zaplaceném kolkovném a na nákladech spojených              

s výkonem rozhodnutí vyklizením bytu, a to v celkové částce 552.360,00 Kč za Ing. J*** B***, 

rod.č.: ***, posledně nám známým bytem Přerov, ***, a to za byt č.*** v objektu k bydlení č.p.***, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***). 

 

 

1161/32/7/2020 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

a převod na podrozvahový účet pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním 

bytu, poplatku z prodlení k datu 27.4.2020, zaplaceném kolkovném v celkové částce 468.155,00 Kč    

za panem V*** R***, rod.č.: ***, posledně nám známým bytem Přerov, ***, a to za byt č. ***            

v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. ***, v k.ú. 

Přerov (***). 

 

 

1162/32/7/2020 Schválení Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. KBP-EE-2019013-1      

na sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k závěrkovému listu č. KBP-

EE-2019013-1 (SML/0176/2020), ze dne 30.10.2019, na sdružené služby dodávky elektrické energie 

do odběrných míst, s dodavatelem EP ENERGY TRADING, a.s. klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, 

IČ: 27386643, DIČ:27386643.  

  

Předmětem Dodatku č. 1 je doplnění 4 odběrných míst dle důvodové zprávy. Pro období dodávek 

01.01.2020 až 31.12.2021 se uplatní podmínky Závěrkového listu i pro nově vzniklá odběrná místa 

Odběratele, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke závěrkovému listu č. 2019013-1 

(SML/0176/2020) mezi odběratelem a dodavatelem bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra 

Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3973/96/6/2018, ze dne 

28. června 2018.  

 

 

1163/32/8/2020 Schválení podání projektů přírodních zahrad ZŠ a MŠ Hranická do 

výzvy SFŽP 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádostí o dotaci z Výzvy č. 7/2019, kterou prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Do podporované aktivity 

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely 

EVVO (Přírodní zahrady), se zapojí: 

 Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod Skalkou 13  

 Mateřská škola Přerov – Čekyně, Jabloňová 4  

 Mateřská škola Přerov – Vinary, Za humny 1  
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jako součásti příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 

Přerov - Předmostí, Hranická 14,  

 

2. souhlasí s realizací úprav a vybudováním „přírodních zahrad“, za podmínky schválení dotací 

z Výzvy č. 7/2019 vyhlášení Ministerstvem životního prostředí, na dotčených pozemcích ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, které jsou předány k hospodaření Základní škole J. A. 

Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14,  

 Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod Skalkou 13 – pozemek p.č. 30/3 o výměře 

2156 m2,  

 Mateřská škola Přerov – Čekyně, Jabloňová 4 - pozemek p.č. 71 o výměře 1790 m2,  

 Mateřská škola Přerov – Vinary, Za humny 1 - pozemek p.č. 199/3 o výměře 2681 m2.  

 

 

1164/32/8/2020 Úprava a aktualizace projektové dokumentace projektu „Modernizace 

a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27.“ (ITI)  

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit úpravu                  

a aktualizaci projektové dokumentace k projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Trávník 27“, a to za účelem záměru podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“, 

vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.  

 

 

1165/32/8/2020 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

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

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 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.  

 

 

1166/32/9/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům zvláštního 

určení – DPS 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,52 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 0748, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní *** za nájemné ve výši 954,- Kč/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 

přílohy č. 1, na dobu určitou do 31.08.2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 29,26 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc.č.5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní I, č. o. 25 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné ve výši 1 094,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31.08.2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  



10 

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 32,76 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Mervartova č. o. 9 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č.3), s paní ***, za nájemné ve výši 1 233,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č.3, na dobu určitou do 31.08.2020 s možností prodloužení.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 34,85 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky č. o. 18 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní *** za nájemné ve výši 1 303,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 31.08.2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše 36,41 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky č.o. 18 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní ***za nájemné ve výši 1 361,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31.08.2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za 

podmínky úhrady dotace obcí Radslavice na základě veřejnoprávní smlouvy dle bodu 5.1. 

tohoto usnesení  

 

5.1 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí Radslavice 

o poskytnutí dotace obcí Radslavice ve výši 25 000,- Kč za poskytnutí obecního bytu 

zvláštního určení dle bodu 5 tohoto usnesení občance *** 

 

5.2 pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k uzavření a podpisu veřejnoprávní smlouvy 

dle bodu 5.1. návrhu na usnesení.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 29,25 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 481,482, v k. ú. Přerov, Tyršova č. o. 68 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní *** za nájemné ve výši 1 093,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 31.08.2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše 29,33 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova č. o. 68 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s panem ***za nájemné ve výši 1 096,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 7, na dobu určitou do 31.08.2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za 

podmínky úhrady dotace obcí Prosenice na základě veřejnoprávní smlouvy dle bodu 7.1. 

tohoto usnesení.  

 

7.1 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí Prosenice o 

poskytnutí dotace obcí Prosenice ve výši 25 000,- Kč za poskytnutí obecního bytu zvláštního 

určení dle bodu 7 tohoto usnesení občanu *** 
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7.2 pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k uzavření a podpisu veřejnoprávní smlouvy 

dle bodu 7.1.návrhu na usnesení.  

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše 29,33 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 481,482, v k. ú. Přerov, Tyršova č. o. 68 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s paní *** za nájemné ve výši 1 096,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31.08.2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 52,97 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky č. o. 18 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 9), se *** za nájemné ve výši 1 981,- Kč/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 

přílohy č. 9, na dobu určitou do 31.08.2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

1167/32/10/2020 Program prevence kriminality 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dva projekty z oblasti prevence kriminality pro rok 2020, a to: 

- Přerov - modernizace MKDS 5. etapa 2020 

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

2020. 

  

Strukturované popisy jednotlivých projektů jsou přílohou důvodové zprávy a tvoří nedílnou 

součást žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 dle zásad Ministerstva vnitra ČR. 

Realizace projektu "Přerov - pobytové a kontinuální aktivity pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením v roce 2020" proběhne v případě schválení o přidělení dotace od Ministerstva 

vnitra ČR.  

 

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

projekty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných příloh 

(Bezpečnostní analýza PČR, souhlasné stanovisko PČR k modernizaci MKDS, souhlasné 

stanovisko OSPOD apod.) prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci RISPF - 

webový portál žádosti.  

 

3. pověřuje manažera prevence kriminality vygenerovanou a podepsanou žádost statutárním 

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

datové schránky Ministerstva vnitra ČR.  
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1168/32/10/2020 Podněty a připomínky z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 25.02.2020 

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

na 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

V Přerově dne 5. února 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Dostal 

člen Rady města Přerova 

 


