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USNESENÍ z 33. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2020 

 

1169/33/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 33. schůze Rady města 

Přerova konané dne 5. března 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 33. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2020,  

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla ověřovatelem usnesení a zápisu 33. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

1170/33/3/2020 Návrh na personální změny v obsazení komise. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 5. 3. 2020 z funkce člena Komise pro rozvoj, investice, dopravu           

a bezpečnost pana Vladimíra Pospíšila,  

 

2. jmenuje s účinnosti od 6. 3. 2020 do funkce člena Komise pro rozvoj, investice, dopravu         

a bezpečnost pana Petra Chmelu.  

 

 

1171/33/4/2020 Rozpočtové opatření č. 4 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

1172/33/5/2020 Výjimka ze stavební uzávěry – “Hala firmy Trinom, ulice Tovačovská, 

Přerov a Nástavba administrativní budovy Trinom“ 

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 “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).  
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1173/33/5/2020 Adaptační strategie na změny klimatu - dohoda o partnerství 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o partnerství pro partnerské projekty dárců mezi Statutárním 

městem Přerovem a Smart Innovation Norway, Håkon Melbergs vei 16, 1783, Halden, 

Norsko, DIČ 986 258 191, pro realizaci projektu „Adaptační strategie statutárního města 

Přerov“ o poskytnutí dotace 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.  

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem dohody dle bodu 1.  

 

 

1174/33/5/2020 Poskytnutí návratné finanční výpomoci obci Rokytnice na přípravu 

cyklostezky Olomouc – Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem jako 

poskytovatelem a obcí Rokytnice jako příjemcem ve výši 22 250,- Kč na realizaci projektu 

Cyklostezek v úseku Olomouc – Přerov, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy,  

 

2.  schvaluje pověření starosty obce Rokytnice Kamila Malendy k zastupování statutárního města 

Přerova před Olomouckým krajem a státními orgány ŘSD a SFDI při prosazování zájmů 

města v souvislosti s řešením otázek v oblasti rozvoje cyklodopravy v úseku Olomouc – 

Přerov, které bude spojeno s kompenzačními opatřeními při výstavbě dálnice D55 v úseku 

Olomouc – Přerov,  

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

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

(koncepce a rozvoj) 
1 155,7 - 22,3 1 133,4 

2219 410 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,0 + 22,3 22,3 

 

4. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy a pověření dle bodů 1. a 2.  

 

 

1175/33/6/2020 Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách 

přerovského zámku, Horní náměstí 1, Přerov - schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla o výběru dodavatele PROFEST – Wood s.r.o., se sídlem Chvalkovice 581, 779 00 

Olomouc, IČ 02627817, kterého v souladu s čl. XVII odst. 2 Vnitřního předpisu č. 16/2016, 

Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem 

Přerov, ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, vybrala k uzavření smlouvy na základě 

výjimky z vnitřního předpisu,  
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2. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,  

a společností PROFEST – Wood s.r.o., se sídlem Chvalkovice 581, 779 00 Olomouc,             

IČ 02627817, jako dodavatelem, v souladu s čl. XVII. vnitřního předpisu č. 16/2016, Zásady 

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

ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019 (dále jen „vnitřní předpis“). Cena za plnění bude činit 

658 461,-Kč bez DPH, tj. 796 737,81 Kč vč. DPH,  

 

3. 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.  

 

 

1176/33/6/2020 Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova, I. etapa 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy "Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova,         

I. etapa"  

 

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

územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění stavby), vč. vydání 

příslušných správních rozhodnutí a všech souvisejících dokumentů pro realizaci I. etapy 

regenerace sídliště Přerov - Dvořákova za podmínky finančního krytí  

 

 

1177/33/6/2020 Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí domu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí 

domu", dle důvodové zprávy,  

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu na projekt "Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 a statické 

sepnutí domu", dle důvodové zprávy,  

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.  

 

 

1178/33/6/2020 "Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47, ul. Lipnická, Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy „Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47, ul. 

Lipnická, Přerov (Etapa I a III)“  

 

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

územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění stavby), vč. vydání 

příslušných správních rozhodnutí a všech souvisejících dokumentů pro realizaci cyklostezky 

podél silnice I/47 (Etapa I a III)  
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3. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit zpracování studie „Stezka pro 

chodce a cyklisty podél silnice I/47, ul. Lipnická, Přerov (Velká Dlážka – Lýsky)“ – řešení 

komplikovaných částí (Etapa II a IV).  

 

 

1179/33/6/2020 Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy "Retence dešťových vod na Městském hřbitově            

v Přerově"  

 

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

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, povolení stavby, včetně zajištění inženýrské 

činnosti k vyřízení povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně 

vypracování položkového rozpočtu stavby a všech souvisejících dokumentů za podmínky 

finančního krytí.  

 

 

1180/33/6/2020 Veřejná zakázka „Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“ - 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 „Most Př - 

Žeravice - MO2, U Stadionu“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“, 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. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

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. *** projektant, projekční 

kancelář Ing. Dalibor 

Řediny 

*** Magistrát města 

Přerova, Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb, 

oddělení dopravy 
3. *** Magistrát města *** Magistrát města 
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Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, 

Oddělení investic 

Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, 

Oddělení investic 
4. *** Výbor pro místní část 

Žeravice 
*** Výbor pro místní část 

Žeravice 

  
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 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  

 

 

1181/33/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad budovou 

hotelu zimního stadionu v Přerově“ -  schválení „Výzvy k podání 

nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 

řízení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky 

N006/20/V00003749 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad 

budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“, v obsahu dle příloh č. 1. – 3. 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 zákona,  

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky N006/20/V00003749 

na stavební práce s názvem „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad budovou hotelu 

zimního stadionu v Přerově“ postupem podle § 53 odst. 1 zákona, tj. schvaluje uveřejnění 

„Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele podle § 214 zákona, kterou zadavatel vyzývá 

k podání nabídky neomezený počet dodavatelů,  

 

3. pověřuje, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

  
Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 
*** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
*** Odbor MAJ *** Odbor MAJ 
*** Odbor PRI *** Odbor PRI 
*** Odborník - projektant *** Odborník  
Administrátor zadávacího 

řízení 
Organizace Náhradník administrátora Organizace 

*** Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 
*** Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 
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4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace veřejné 

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací 

dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů,          

a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, 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.  

 

 

1182/33/6/2020 Veřejná zakázka „Pavlače Gen. Štefánika 7, Přerov – výměna 

okenních výplní“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Pavlače Gen. Štefánika 7, Přerov – výměna 

okenních výplní“, 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,  

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 8 společnost V OKNO s.r.o., se sídlem Skaštice 

149, 767 01 Skaštice, IČ: 25527266, z důvodu nesplnění podmínek pro podání a sestavení 

nabídek a podmínek účasti ve výběrovém řízení,  

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Pavlače 

Gen. Štefánika 7, Přerov – výměna okenních výplní“, je účastník výběrového řízení společnost 

MEROPS spol. s r.o., se sídlem Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín, IČ: 25394282, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

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

a společností MEROPS spol. s r.o., se sídlem Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín, IČ: 

25394282, jako zhotovitelem/dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Pavlače Gen. 

Štefánika 7, Přerov – výměna okenních výplní.“ 

Cena za plnění bude činit: 926 675,11 Kč bez DPH, tj. 1 065 676,- Kč včetně 15% DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi zhotovitelem           

a objednatelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Michala Záchy, DiS.,        

na základě jeho pověření usnesením 27. Rady města Přerova  

č. usnesení 962/27/7/2019 ze dne 28. 11. 2019.  

 

 

1183/33/6/2020 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 

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

Přerov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace              
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a kanalizační přípojky, Jižní čtvrť II 2535/6, 2536/7, 2537/8, 2538/9 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,  

 

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

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

2537/8, 2538/9 Přerov“, je účastník výběrového řízení společnost GALVA TRANS, s.r.o., se 

sídlem Na trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 29195446, 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 GALVA TRANS, s.r.o., se sídlem Na trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 

29195446, jako zhotovitelem/dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

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

2537/8, 2538/9 Přerov,“ za podmínky finančního krytí smlouvy. 

  

Cena za plnění bude činit: 651 412,73 Kč bez DPH, tj. 749 124,64 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 27. Rady města Přerova č. usnesení 961/27/7/2019 ze dne 

28. 11. 2019.  

 

 

1184/33/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, 

PŘEROV“ – 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 podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, PŘEROV“ v obsahu dle příloh č. 1 – 3. 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 zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, PŘEROV“, postupem dle ustanovení § 53 

zákona,  

 

3. ustanovuje, dle ustanovení § 42 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

  

 Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** projektant sportovišť, 

projekční kancelář *** 
I*** projektant sportovišť, 

projekční kancelář *** 
3. *** ředitel ZŠ U Tenisu *** Magistrát města 

Přerova, Odbor správy 

majetku a 



8 

 

komunálních služeb, 

oddělení bytové 

správy 
4. *** Magistrát města 

Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, 

Oddělení investic 

*** Magistrát města 

Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, 

Oddělení investic 

  
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 

 

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

zakázce, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení 

účastníků, oznámení o výběru dodavatele 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  

 

 

1185/33/6/2020 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na nám. 

Přerovského povstání“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání“, v obsahu dle 

příloh č.1 - 3. 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 otevřeného 

řízení podle § 3 písm. b), postupem podle části čtvrté § 56, části třetí § 54, odst. 3 a 

souvisejících částí zákona,  

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávacích podmínek, Kvalifikační 

dokumentace, Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru 

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

a dalších souvisejících dokumentů,  

 

3. 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.  
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1186/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části 

pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova 

za části pozemků p.č. 165 a p.č. 166 oba v k.ú. Přerov 

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

p.č. 4925 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v majetku statutárního města Přerova za část pozemku 

p.č. 165 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 32 m2 a část pozemku p.č. 165 zastavěná 

plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 3 m2 oba v k.ú. Přerov v podílovém spoluvlastnictví PhDr. 

R.K.  k id ½ a L.M. s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí.  

 

 

1187/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – částí 

pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov 

v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1        

v k.ú. Přerov 

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

p.č. 4221 ostatní plocha o výměře cca 6 m2, části p.č. 4219/1 ostatní plocha o výměře cca 23 m2, části 

p.č. 4218/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 a části p.č. 5096 ostatní plocha o výměře cca 100 m2     

v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 ostatní plocha o výměře cca 3 m2     

v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha-Stodůlky, Nárožní 

1359/1, IČ: 26178541, s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí.  

 

 

1188/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – prostoru sloužícího podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem prostoru 

sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 68,91 m2 a vyhlášení 

výběrového řízení na nájem tohoto prostoru za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové 

řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 

Přerovský deník a na realitním webu statutárního města Přerov.  

 

 

1189/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103 v budově 

bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem nebytové 

jednotky č. 191/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o celkové výměře 91,40 m2             

a vyhlášení výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát 

v tisku Přerovský deník a na realitním webu statutárního města Přerov.  
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1190/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5297/2 v k.ú. 

Přerov 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5297/2 ost. plocha v k.ú. 

Přerov o výměře cca 200 m2.  

 

 

1191/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. 

Předmostí 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 67/1 ostatní plocha v k.ú. 

Předmostí o výměře cca 200 m2.  

 

 

1192/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité věci 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 666 v k.ú. 

Žeravice  

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

pozemku p.č. 666 lesní pozemek o výměře 276 m2 v k.ú. Žeravice do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

 

1193/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě, kterou uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a 

společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. jako nájemce dne 

13.2.2015 na nájem nemovitých a movitých věcí – kompostárny  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 1 

k nájemní smlouvě č. MMPr/SML/0101/2015, kterou uzavřely statutární město Přerov jako 

pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako nájemce dne 13.2.2015 na dobu určitou do 30.9.2020 na 

nájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, které tvoří stavební a 

technologické části stavby „Kompostárna v Přerov II-Žeravicích“ a pozemků pod toto stavbou, které 

jsou ohraničeny plotem kompostárny – pozemků p.č. 1538/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 3 408 m2, p.č. 1538/7 (ostatní plocha – skládka) o výměře 58 m2 a části pozemku p.č. 1538/9 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 325 m2, vše v k.ú. Žeravice, kterým se mění doba 

nájmu na dobu určitou do 30.9.2021.  

 

 

1194/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6577/266 a p.č. 

6577/267 v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov části 
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pozemku p.č. 6577/266 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m2 a části pozemku p.č. 

6577/267 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 450 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

1195/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/10 v k.ú. 

Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 509/10, orná půda o výměře 76 m2 v k.ú. Předmostí, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 509/10, orná půda o výměře 76 m2 v k.ú. 

Předmostí.  

 

 

1196/33/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/165, p.č. 

6868/183 a p.č. 6868/184, vše v k.ú. Přerov, na základě využití 

předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod pozemku p.č. 6868/165, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2, 

pozemku p.č. 6868/183, ostatní plocha o výměře 9092 m2 a pozemku p.č. 6868/184, ostatní 

plocha o výměře 2719 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví Českých drah, a.s. do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6868/165, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

113 m2, pozemku p.č. 6868/183, ostatní plocha o výměře 9092 m2 a pozemku p.č. 6868/184, 

ostatní plocha o výměře 2719 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví Českých drah, a.s.  

 

 

1197/33/7/2020 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov  částí 

pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

z majetku statutárního města Přerov části pozemků p.č. 168 orná půda, p.č. 157 orná půda, 

pozemku p.č. 152 orná půda a pozemku p.č. 170 ostatní plocha, geometrickým plánem č. 546-

101/2007 označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2 vše      
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v k.ú. Kozlovice u Přerova do spoluvlastnictví V***H*** ***a H*** P***, za cenu v čase     

a místě obvyklou ve výši 711 200,-Kč, t.j. 700,- Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH.  

 

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

majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2 a části 

pozemků p.č. 151 orná půda, p.č. 157 orná půda, pozemku p.č. 152 orná půda geometrickým 

plánem č. 546-101/2007 označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 152/7 orná půda o výměře 

656 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova do vlastnictví J***M***, za cenu v čase a místě 

obvyklou ve výši 484 400,- Kč, t.j. 700,- Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH.  

 

 

1198/33/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č  549 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 549 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města 

Přerova do majetku K*** C*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle 

znaleckého posudku ve výši 5 000,- Kč, tj. 327,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH.  

 

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

úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 549 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova žadateli M*** P***. 

 

 

1199/33/7/2020 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –    

pozemku  p.č. 863 v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

převod pozemku p.č. 863 zahrada o výměře 517 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví Ing. P*** H***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle 

znaleckého posudku ve výši 204 000,- Kč, tj. 394,58 Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH.  

 

 

1200/33/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 236/4 v k.ú. Henčlov 

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

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

Přerova do majetku paní O*** V***, bytem *** za kupní cenu ve výši 40.000,- Kč, t.j. 333,33 Kč/m2. 

Součástí kupní smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku za období od 18.9.2016 

- do doby právních účinků vkladu práva dle kupní smlouvy ve výši 1,- Kč/m2/rok (za období od 

18.9.2016 do 14.7.2017) a ve výši 3,- Kč/m2/rok (za období od 15.7.2017 do právních účinků vkladu).  
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1201/33/7/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 4968/8  v k.ú. Přerov 

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

převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 4968/8, ostatní plocha, silnice, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové 

Město.  

 

 

1202/33/7/2020 Nájem nemovitých věcí  části pozemku p.č. 6868/1 a p.č. 6868/6 v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Správou železnic, státní organizace, se sídlem 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov 

jako nájemcem na nájem části pozemku p.č. 6868/1 ostatní plocha, dráha o výměře 1634 m2    

a p.č. 6868/6 ostatní plocha, neplodná o výměře 1120 m2 v k.ú. Přerov, na dobu neurčitou,      

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční úhradu 124 335,- Kč bez DPH, t.j. 45,- Kč/m2/ rok.  

 

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

břemene služebnosti, zřídit na části pozemku p.č.6868/1 ostatní plocha, dráha a p.č. 6868/6 

ostatní plocha, neplodná v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR-Správa železnic cesta, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, stavbu s názvem "Propojení cyklostezky 

Velká Dlážka - Hranická" a s tím spojené omezení povinného spočívající v povinnosti strpět     

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

nemovitost za účelem výstavby umístění, zajištění provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění tohoto zařízení ve prospěch statutárního města Přerov jako 

budoucího oprávněného z věcného břemene služebnosti. 

Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí          

o zřízení věcného břemene strpět zřízení a provozování stavby "Propojení cyklostezky Velká 

Dlážka - Hranická" na dotčené nemovitosti p.č. 6868/1 a p.č. 6868/6 v k.ú. Přerov, a to ve 

prospěch oprávněného ze služebnosti v rozsahu přiloženého snímku. Smlouva o zřízení 

služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu                         

a geometrického plánu specifikující rozsah služebnosti, za jednorázovou úhradu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 4968-18/20 (znalce Ing. M.D.) ve výši 20 480,- Kč + DPH + 3 000,- 

Kč úhrada za vyhotovení znaleckého posudku. 

 

 

1203/33/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 

prostoru sloužícího podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, 

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

34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o poskytnutí slevy z nájemného mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností MIPEM Service s.r.o., se sídlem Přerov 

I-Město, Kosmákova 306/58, IČ 25817108 na základě nájemní smlouvy ze dne 1.7.2015, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018 na prostor sloužící podnikání v budově bytový dům č.p. 122, příslušné    

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)           

o celkové výměře 23,55 m2 na základě ustanovení § 2210 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve výši 50 % měsíčního nájemného za období od 1.10.2019 do 

30.11.2019, což činí celkem částku 3.006,-Kč. Sleva bude započtena na nájemném za březen 2020.  
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1204/33/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 

prostoru sloužícího podnikání  v budově bytový dům č.p. 122, 

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

34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o poskytnutí slevy z nájemného mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Michaelou Pickovou, místem podnikání Olomouc - 

Slavonín, Topolová 617/11, IČ 73121851 na základě nájemní smlouvy ze dne 28.8.2014, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 31.5.2016 na prostor sloužící podnikání v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)               

o celkové výměře 56,16 m2 na základě ustanovení § 2210 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve výši 50 % měsíčního nájemného za období od 1.10.2019 do 

30.11.2019, což činí celkem částku 7.187,-Kč. Sleva bude započtena na nájemném za březen 2020.  

 

 

1205/33/7/2020 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5 a pozemku p.č. 124 oba v k.ú. Čekyně  

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 5 ostatní plocha o výměře 200 

m2 a pozemku p.č. 124 zahrada o výměře 211 m2 oba k.ú. Čekyně a uzavření nájemní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno-Veveří, Burešova 

938/17, IČ: 46342796 (jako nájemcem). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2020, výše 

nájemného bude činit 18.495,- Kč/rok, t.j. 45,- Kč/m2/rok, účelem nájmu je uložení stavebního 

materiálu pro stavbu "Kanalizace a ČOV Čekyně". Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za 

bezesmluvní užívání pozemků od 1.1.2020 do data účinnosti nájemní smlouvy ve výši 18.495,- 

Kč/rok, t.j. 45,- Kč/m2/rok.  

 

 

1206/33/7/2020 Nájem nemovité věci – části pozemku p.č. 523 v k.ú. Lýsky  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 523 (ovocný sad) o výměře        

530 m2 v k.ú. Lýsky mezi Statutárním městem Přerovem jako nájemcem a společností 

SIBOM, s.r.o., IČ: 48395625, se sídlem U Silnice 70/7, Přerov IX-Lýsky, 751 24 Přerov jako 

pronajímatelem za účelem umístění a provozování stavby „Točna MAD Přerov IX – Lýsky“. 

Nájem se sjednává na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné ve výši 45,-Kč/m2/rok. 

Součástí nájemní smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání předmětu nájmu 

statutárním městem Přerovem od 16.12.2019 do dne účinnosti nájemní smlouvy ve výši 45,-

Kč/m2/rok.  

 

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

1. návrhu usnesení.  

 

 

1207/33/7/2020 Výpůjčka nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 824 a části p.č. 433/8 a části p.č. 

426/16 vše v k.ú. Předmostí – uzavření dodatku č. 7 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč dle čl. VII, odst. 1. za porušení 

povinností uvedených v čl. V., odst 10. písm. f) smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, se 

sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako vypůjčitelem, dne 17.11.1992, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 

20.3.2003. dodatku č. 4 ze dne 28.8.2008, dodatku č. 5 ze dne 10.11.2014 a dodatku č. 6 ze 

dne 9.11.2016.  

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 7 smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov, jako půjčitelem a AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, se sídlem Přerov, 

Dluhonská 43, IČ: 533751, jako vypůjčitelem, dne 17.11.1992, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 20.3.2003. dodatku č. 4 ze 

dne 28.8.2008, dodatku č. 5 ze dne 10.11.2014 a dodatku č. 6 ze dne 9.11.2016 na dobu 

určitou do 31.12.2029. Předmětem dodatku je upřesnění předmětu výpůjčky, kdy předmětem 

výpůjčky jsou pozemky p.č. 426/9 ostatní plocha o výměře 106597 m2, p.č. 426/18 ostatní 

plocha o výměře 7381 m2, p.č. st. 824 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m2 vše v k.ú. 

Předmostí, rozšíření předmětu výpůjčky o část p.č. 433/8 orná půda o výměře 35 m2 vše v k.ú. 

Předmostí, prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou do 31.12.2035 a úprava podmínek 

provozu, rozsahu a termínů výsadeb v areálu přerovské rokle a vyjmutí podmínky umístění 

mechanických zábran na příjezdové cesty.  

 

 

1208/33/7/2020 Výpůjčka nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 247, p.č. 248/1, p.č. 248/2, p.č. 401, p.č. 403, části p.č. 250 

a části p.č. 404 vše v k.ú. Čekyně - uzavření dodatku č. 2 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov (jako půjčitelem) a TJ Sokol Čekyně, IČ 47998750, se sídlem Přerov-Čekyně, Pod 

Lipami 12/3 (jako vypůjčitelem) dne 29.3.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2008, 

která byla uzavřena na dobu určitou do 1.4.2026, kdy předmětem je výpůjčka pozemků p.č. 

247 ostatní plocha o výměře 4619 m2, p.č. 248/1 ostatní plocha o výměře 1416 m2, p.č. 248/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2, p.č. 401 ostatní plocha o výměře 2397 m2, p.č. 

403 ostatní plocha o výměře 917 m2, část p.č. 250 ostatní plocha o výměře 1230 m2 a části p.č. 

404 ovocný sad o výměře 680 m2 vše v k.ú. Čekyně. Dodatkem se prodlužuje doba výpůjčky 

na dobu určitou do 31.12.2035.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu "90 let kopané v Čekyni, hřiště s umělou 

trávou 5. generace" na pozemku p.č. 401 v k.ú. Čekyně, která bude realizována stavebníkem 

TJ Sokol Čekyně, IČ 47998750, se sídlem Přerov-Čekyně, Pod Lipami 12/3 s využitím 

finančních prostředků Dotačního programu: Program na podporu výstavby a rekonstrukcí 

sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, Dotační titul Projekty na 

výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení, s tím, že majetek, opravy, technické zhodnocení 

či rekonstrukce pořízené z dotace v rámci této stavby budou realizovány do majetku 

statutárního města Přerova a současně se statutární město Přerov zavazuje, že takto získaný 

majetek si ponechá po dobu minimálně 10 let.  

 

 

1209/33/7/2020 Smlouva s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie 

Olomouckého kraje o podmínkách užívání prostor v budově 

administrativy č.p. 2015 (Smetanova 7), příslušné k části obce Přerov 

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov  
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky, založené smlouvou o výpůjčce ze dne 

20.12.2011 na užívání prostor ve stavbě pro administrativu č.p. 1117 (Chemoprojekt, Trávník 

30), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 

Přerov, o celkové výměře 95,5 m2 - místností č. 58 a č. 59, uzavřené mezi statutárním městem 

Přerovem, jako půjčitelem a organizační složkou státu ČR - Krajským ředitelstvím policie 

Olomouckého kraje, IČ 72051795, se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 

Olomouc, jako vypůjčitelem, na jejímž základě výpůjčka zanikne dohodu smluvních stran      

ke dni 30.3.2020.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách užívání prostor a poskytování služeb v souvislosti 

s jejich užíváním s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, IČ 

72051795, se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc, jejíž předmětem je 

užívání prostor o celkové výměře 40,40 m2 - kanceláře č. 217, č. 217a a č. 217b, situovaných 

ve 3. NP stavby pro administrativu č.p. 2015 (Smetanova 7), příslušné k části obce Přerov        

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7), a to s účinností      

od 1.4.2020.  

 

 

1210/33/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 3473/1, p.č. 

3473/55, p.č. 4293/1, p.č. 4943/1,  p.č. 4943/4, p.č. 4943/5, p.č. 4943/6, 

p.č. 5084/31, p.č. 5087, p.č. 5088/3, p.č. 5098/1, p.č. 6577/21, p.č. 

6577/22 a p.č. 6850/5 vše v k.ú. Přerov 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojeného 

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

osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění této kanalizace a zdržet se budování trvalých staveb, vysazování 

trvalých porostů nad uloženým kanalizačním potrubím v rozsahu ochranného pásma k tíži pozemků 

p.č. 3473/1, p.č. 3473/55, p.č. 4293/1, p.č. 4943/1, p.č. 4943/4, p.č. 4943/5, p.č. 4943/6, p.č. 5084/31, 

p.č. 5087, p.č. 5088/3, p.č. 5098/1, p.č. 6577/21, p.č. 6577/22 a p.č. 6850/5 vše v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 

Přerov I-Město, Šířava 482/21, IČ 47674521. 

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

7056-56/2019, za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 118.700,- Kč, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

 

1211/33/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemků p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 274/1, p.č. 274/3,  

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného 

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

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 

zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení k tíži pozemků 

p.č. 478/2 a p.č. 624/1 oba v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví - SJM Z***M***, bytem ***            a 

D*** M***, bytem *** k id ½ a Z*** R***, bytem *** k id ½ , tíži pozemku p.č. 274/1 v k.ú. 

Čekyně ve společném jmění manželů L*** a M*** B***, bytem ***, tíži pozemků p.č. 274/3 a p.č. 
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478/3 oba v k.ú. Čekyně v podílovém spoluvlastnictví  Z*** M***, bytem *** k id ½ a D*** M***, 

bytem ***, k id ½ a k tíži pozemku p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně ve spoluvlastnictví- SJM ***. Z*** 

M***, bytem *** a D*** M***, bytem *** k id ½ a ***Z*** M***, bytem *** k id ½ ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

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

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi spoluvlastníky pozemků p.č. 478/2, p.č. 624/1, p.č. 

274/1, p.č. 274/3, p.č. 478/3 a p.č. 273/3 vše v k.ú. Čekyně, jako budoucími povinnými z věcného 

břemene a statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 

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

statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické právo ke stavbě 

inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů a současně ode dne, kdy 

budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu oprávněnému geometrický plán                      

s vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma, potvrzený příslušným 

katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene.  

Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu         

a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.  

 

 

1212/33/7/2020 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov  –  

objektu bydlení č.p. 1134,  příslušném k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemků p.č. 4726 a části p.č. 

4724/1 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním objektu bydlení č.p. 1134, příslušném         

k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku p.č. 4726 zast. pl.             

a nádvoří o výměře 830 m2, části pozemku p.č. 4724/1 ost.pl. o výměře 526 m2 vše v k.ú. Přerov         

a movitých věcí do podnájmu Jaroslavu Rybkovi, místem podnikání Přerov I-Město, Za Mlýnem 

1577/51, IČ 70628017, když nájemcem nemovitostí je společnost Pivovar ZUBR a.s., se sídlem 

Přerov I-Město, Komenského 696/35, IČ 47676906. Účelem podnájmu bude využití nemovitostí          

k provozování hostinské činnosti s možností organizování kulturních a sportovních akcí.  

 

 

1213/33/7/2020 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 

městských jarmarků   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských 

trhů a městských jarmarků mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a Okresní agrární 

komorou v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Wurmova 606/2, IČ 47674407, jako provozovatelem.  

 

 

1214/33/7/2020 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 563 v k.ú. Újezdec u 

Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uhrazení částky 745,- Kč Úřadu pro zastupování státu      

ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové město, Rašínovo nábřeží 390/42, jako náhradu         

za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 563, ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2 v k.ú. Újezdec      

u Přerov za období od 1.7.2002 do 31.12.2019.  
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1215/33/7/2020 Schválení realizace investiční akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Žeravice Náves“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci investiční akce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Žeravice Náves“ v roce 2020 dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce: „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Žeravice Náves“ mezi zhotovitelem společností MSEM a.s., se sídlem Collo-louky 

126, Místek, IČ 64610080, DIČ CZ64610080, 738 01 Frýdek-Místek, a Statutárním městem 

Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1,  

 

3. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a investorem za nabídkovou cenu          

1 522 905,00 Kč bez DPH, tj. 1 842 715,00 vč. DPH.  

 

 

1216/33/7/2020 Uložení urny do čestného hrobu pana L.H. na městském hřbitově          

v Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uložení urny s ostatky paní M.H. do čestného hrobu pana 

L.H., hrob č. 01-10-01-0023-DHR, hrobové místo Y – I. – 23, který je ve vlastnictví statutárního 

města Přerova.  

 

 

1217/33/7/2020 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci veřejné zakázky 

„Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky 

„Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle 

ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.  

 

 

1218/33/7/2020 Rozhodnutí o odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově ve 

věci soudního sporu "Ovocná stezka Pastviska" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

bere na vědomí rozsudek Okresního soudu v Přerově č.j. 11 C 25/2019-53 ze dne31.1.2020 ve věci 

soudního sporu "Ovocná stezka Pastviska", kterým soud uložil statutárnímu městu Přerovu, jako 

žalovanému, povinnost odstranit do 30 dnů od právní moci rozsudku z pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Přerova p.č. 5466/217 a p.č. 5466/219, oba v k.ú. Přerov, celkem 13 stromů             

a nahradit náklady řízení v celkové výši 56085,20 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám 

právního zástupce žalobců JUDr. M.P..  

 

1. schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 11 C 25/2019-53    

ze dne 31.1.2020 ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.  

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb vypracovat a podat v odvolací lhůtě 

odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově.  
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1219/33/7/2020 Inflační doložka na nájemném za 1 m2 v městských bytech 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo 

spoluvlastněných statutárním městem Přerov, u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku,     

o roční míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen              

za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2019, tedy o 2,8 %, a to     

s účinností od 1. května 2020.  

 

 

1220/33/7/2020 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 457.510,00 Kč   

za panem P***H***, rod.č.:***, posledně známým bytem ***, *** PSČ***, 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 (***). 

 

 

1221/33/7/2020 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 392.003,00 Kč    

za panem M*** I***, rod.č.: ***,  a to za byt *** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k části obce 

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

 

 

1222/33/7/2020 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 

bytů, poplatku z prodlení k datu 27.4.2020, zaplaceném kolkovném a přefakturacích v celkové částce 

314.796,00 Kč za panem L*** M***, 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 (***) a za byt č.*** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. ***, v k.ú. Přerov (***). 

 

 

1223/33/8/2020 Souhlas zřizovatele k žádosti ZŠ Svisle o dotaci z Olomouckého kraje   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s podáním žádosti Základní školy Přerov, Svisle 13           

o dotaci z Programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém 

kraji v roce 2020.  
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1224/33/8/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem 

Brabansko 566/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce 

parketové podlahy hlavního sálu sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, a to pod 

podmínkou předložení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Olomouckého kraje. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu          

a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bank. účtech 
332 811,7 * + 400,0 333 211,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
150,0 * + 400,0 550,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 

  

36 883,6 * + 400,0 37 283,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

1225/33/8/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Henčlov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem 

Sokolů 50/15, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce 

otopného systému sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Henčlov, a to pod podmínkou 

předložení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Olomouckého kraje. Veřejnoprávní smlouva     

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2020,  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu           

a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bank. účtech 
332 661,7 * + 150,0 332 811,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
0,0 + 150,0 150,0 

  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 

  

36 733,6 * + 150,0 36 883,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

1226/33/9/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+kk), o ploše pro nájem 43,36 m2, v domě č. p. 

2147, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem *** za nájemné ve výši 

2.038 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  (2+kk), o ploše pro nájem 47,10 m2, v domě č. p. 

1947, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 929, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem *** za nájemné ve 

výši 2.214 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

Podmínkou je vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+kk), o ploše pro nájem 46,91 m2, v domě č. p. 

1946, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem ***, za nájemné ve 

výši 2.205 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. 

Podmínkou je vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu.  
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+1), o ploše pro nájem 51,69 

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 1.933 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Podmínkou je vrácení 

aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 

bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (2+kk), o ploše pro nájem 35,43 

m2, v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní ***, za nájemné ve výši 1.325 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Podmínkou je vrácení 

aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 

bytu.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+kk), o ploše pro nájem 30,45 m2, v domě č. p. 

1991, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1166, v k. ú. Přerov, Gen. 

Štefánika, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem ***za nájemné ve výši 

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

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+2), o ploše pro nájem 48,45 m2, v domě č. p. 

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

Denisova, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní *** za nájemné ve výši 

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

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

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

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, 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. 8), s paní ***, za nájemné ve výši 954,- Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 8, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+0), o ploše pro nájem 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, 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. 9), s paní ***, za nájemné ve výši 956,- Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 9, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+0), o ploše pro nájem 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, 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. 10), s paní ***, za nájemné ve výši 956,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 10, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení.  
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11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše pro nájem 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. 11), s paní ***za nájemné ve výši 1 981,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 11, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše pro nájem 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, 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. 12), s paní *** za nájemné ve výši 956,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 12, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  (1+0), o ploše pro nájem 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

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

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 13), s paní *** za nájemné ve výši 956,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 13, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

14. schvaluje zavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše pro nájem 43,13 

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

obce Přerov II–Předmostí, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov II-Předmostí, Tyršova 

č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14), s paní ***, za nájemné ve výši 1 613 

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

předměty dle přílohy č. 14, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  v Přerově, Denisova 6, s panem *** 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu,  v Přerově, Denisova 6, s paní *** 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Denisova 6, s paní *** 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Denisova 6, s panem *** 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Denisova 6, a č. 20, nám. 

Fr. Rasche 7, s paní *** 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, Denisova 6, a č. 20, nám. 

Fr. Rasche 7, s panem *** 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní 

*** 
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1227/33/9/2020 Střednědobé plánování sociálních služeb na území ORP Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zahájení spolupráce v oblasti střednědobého plánování sociálních služeb       

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov se subjektem Centrum pro 

komunitní práci východní Morava, IČ: 70954771, se sídlem Horní náměstí 29/29, Přerov        

I-Město, 750 02 Přerov.  

 

2. schvaluje personální obsazení Řídící skupiny střednědobého plánování sociálních služeb       

ve složení: Mgr. Petr Kouba, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá, Mgr. 

Alena Pizúrová, Oldřiška Sedláčková, Bc. Alice Stavová, Mgr. Věra Vránová, PhD., Lucie 

Vláčilová a Hana Makúchová.  

 

 

1228/33/10/2020 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. 

pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

Rada města Přerova po projednání pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, opakovaným 

prověřením možnosti převodu bytové jednotky v budově bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné     

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové 

výměře 130,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov     

a na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví 

statutárního města Přerova.  

 

 

1229/33/10/2020 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a Českou 

republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 

91, Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 

7.500,- Kč pro účely požární ochrany.  

 

2 pověřuje Ing. Hanu Mazochovou, náměstkyni primátora, podpisem darovací smlouvy.  

 

 

1230/33/10/2020 Vnitřní předpis č. ...../2020 Používání geografického informačního 

systému statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 vydává Vnitřní předpis č….../2020 Používání geografického informačního systému 

statutárního města Přerova, včetně příloh 1-6, ve znění dle přílohy důvodové zprávy s 

účinností ke dni 16.3.2020.  

 

2 ruší Vnitřní předpis č. 18/06 Používání geografického informačního systému statutárního 

města Přerova, včetně příloh, ke dni 15.3.2020.  
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1231/33/10/2020 Přerovské vánoční trhy 2019, 2020.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení přerovských vánočních trhů 2019,  

 

2. schvaluje, aby vánoční trhy 2020 uspořádala příspěvková organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova,  

 

3. ukládá Kulturním a informačním službám města Přerova připravit ve spolupráci s Kanceláří 

primátora rámcový program vánočních trhů včetně předpokládaných finančních nákladů          

a předložit jej radě tak, aby finanční zajištění mohlo být projednáno na červnovém zasedání 

zastupitelstva.  

 

 

1232/33/10/2020 Zahraniční pracovní cesta Ivano-Frankivsk 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 

Přerova ve složení Ing. Petr Měřínský, Mgr. Petr Mlčoch, s řidičem, která se uskuteční ve dnech 6. - 9. 

5. 2020 při příležitosti konání oslav 358. výročí partnerského města Ivano-Frankivsk (Ukrajina).  

 

 

1233/33/11/2020 Podnět uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o užívání pozemku za účelem zřízení 

dočasné objízdné trasy přes Výstaviště uzavřené ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

1234/33/11/2020 Podnět člena Rady města Přerova Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. 

Rada města Přerova po projednání dočasně pozastavuje z důvodu preventivní ochrany zdraví seniorů, 

osobní gratulace jubilantům.  

 

 

V Přerově dne 5. března 2020 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

člen Rady města Přerova 

 

 

  

 


