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USNESENÍ z 34. schůze Rady města Přerova konané dne 26. 3. 2020 

 

1235/34/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 34. schůze Rady města 

Přerova konané dne 26. března 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 34. schůze Rady města Přerova konané dne 26. března 2020,  

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 34. 

schůze Rady města Přerova.  

 

 

1236/34/4/2020 Rozpočtové opatření č. 5 

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 závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

1237/34/4/2020 Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení  

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

přijetí bezúročného úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ve výši do 5 mil. Kč na 

financování akce "Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 - 24 včetně statického sepnutí, se splatností 10 let. 

Úvěr bude zajištěn zřízením zástavního práva k zateplované nemovitosti a vinkulací pojistného 

plnění.  

 

1238/34/4/2020 Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na 

vědomí informaci o uzavření zajišťovacího obchodu, tj. fixaci úrokové sazby 1M PRIBOR, 

uzavřeného dne 02.03.2020 formou úrokového swapu na základě Rámcové smlouvy č. 2019011043, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., dne 31.10.2019 

s těmito parametry:  

 

- výše úvěru 180 075 308,05 Kč,  

- doba trvání zajištění úrokového rizika 36 měsíců (do 30.03.2023), 

- výše sjednané pevné sazby 1,55 % p. a.  

 

1239/34/4/2020 Uzavření Příkazní smlouvy č. nSIPO 07 - 171/2020 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. nSIPO 07 – 171/2020 mezi 

statutárním městem Přerov a Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 

225 99, IČ 47114983, ve věci inkasa plateb obyvatelstva v rámci Soustředěného inkasa plateb 

obyvatelstva (SIPO), ve znění dle přílohy důvodové zprávy.  
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1240/34/4/2020 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí daru ve výši 150.000,- Kč a 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 

Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov. Darovací 

smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu.  

 

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

  
PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. 

Kč) 
rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na 

bank. účtech 

371 826,0 *  + 150,0 371 976,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
5511 110 Požární ochrana - 

profesionální část 
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 
37 288,6 * + 150,0 37 438,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem darovací smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

1241/34/4/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v 

Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem 

a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní 

náměstí 7/7, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969 na vydání kolektivní monografie 

Květnové povstání českého lidu ve dnech 1. - 4. 5. 1945. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2020.  

 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
371 976,0 *  + 50,0 372 026,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3316 110 Vydavatelská činnost 0,0 + 50,0 50,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
37 438,6 * + 50,0 37 488,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

1242/34/4/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna 

Racek, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory de 

minimis ve výši 168.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - 

podpory de minimis na rok 2020 mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna 

Racek, s. r. o., se sídlem gen. Štefánika 185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 

62582178 na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části 

Žeravice.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na 

rok 2020 dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

1243/34/4/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Dechový orchestr Haná 

Přerov z. s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem 

a subjektem Dechový orchestr Haná Přerov z. s., IČ: 03789209, se sídlem Smetanova 291, 751 

03 Brodek u Přerova, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mezinárodním 

hudebním festivalu v italské Giulianově. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020.  

 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

  Dotační program B 

  
589,8 - 50,0 539,8 

3392 110 Zájmová činnost v kultuře 

  
5,0 * + 50,0 55,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

1244/34/4/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu Benefičního 

Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Jitka Bláhová, se sídlem 

Pod Pekařkou 1186/15, 140 00 Praha - Podolí, IČ:14787725, na podporu konání Benefičního 

Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Veřejnoprávní smlouva 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2020 za podmínky schválení finančního krytí.  

 

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

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
371 821,0 *  + 5,0 371 826,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3392 110 Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 5,0 5,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 

 Dotační programy, 

ostatní dotace a dary 
37 283,6 + 5,0 37 288,6 

 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

1245/34/6/2020 Veřejná zakázka „Vyhotovení pasportu veřejného osvětlení v místní 

části Přerov I – město“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 

„Vyhotovení pasportu veřejného osvětlení v místní části Přerov I – město“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

názvem „Vyhotovení pasportu veřejného osvětlení v místní části Přerov I – město“, v souladu 

s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 

16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019, tj. schvaluje 

uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele, kterou zadavatel vyzývá k podání 

nabídky neomezený počet dodavatelů a odeslání „Výzvy k podání nabídek“ níže uvedeným 

dodavatelům,  

 

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

 
P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 

 

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 
*** TSMPr *** TSMPr 
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 náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

1246/34/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova“, postupem dle ustanovení § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 5/2018 a č. 13/2019,  

 

3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 
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P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

4. ustanovuje , dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018 a 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. *** Odbor řízení projektů 

a investic, oddělení 

investic 

*** Odbor řízení projektů 

a investic, oddělení 

investic 
3. *** projektant *** Odbor správy majetku 

a komunálních služeb, 

oddělení dopravy 

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

investic 
*** Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

6. pověřuje 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.  

 

 

1247/34/6/2020 Veřejná zakázka “Vypracování projektových dokumentací kanalizace 

místní části Přerov IX – Lýsky“ - 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 

N006/20/V00001605 na služby s názvem „Vypracování projektových dokumentací kanalizace 

místní části Přerov IX – Lýsky“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem 

dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 

5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019 „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 AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, Královo Pole, 

612 00 Brno, IČ: 46964371, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového 

řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 

hodnocení nabídek a současně splnila veškeré stanovené podmínky účasti ve výběrovém 

řízení,  

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 
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objednatelem, a vybraným dodavatelem AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 

Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 46964371, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené 

zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena za plnění bude činit 1 227 800,00 Kč bez DPH, tj. 1 485 638,00 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 32. Rady 

města Přerova konané dne 5. února 2020 (č. usn. 1147/32/6/2020), pověřena náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

 

1248/34/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově 

v Přerově (1. a 3. etapa)“ - zrušení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 

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

předběžným oznámením v souladu s ustanovením § 34 a § 58 odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, z důvodů uvedených v ustanovení § 127 odst. 2 písm. d), tj. v průběhu 

zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro 

které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto 

důvody zadavatel způsobil či nikoliv.  

 

1249/34/6/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1553/2018 na 

zpracování projektové dokumentace s názvem „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1553/2018 ze dne 2.11.2018 na 

zpracování projektové dokumentace stavby "Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická 

přes výstaviště" mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a zhotovitelem 

EPROJEKT s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62361457, 

dle přílohy č. 2. 

  

Předmětem Dodatku č. 1 je detailnější úprava rozsahu předmětu díla (tj. realizace víceprací), a 

navazující posunutí termínu ukončení plnění a navýšení ceny za dílo, dle důvodové zprávy. 

  

Celková hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku "Propojení komunikace 

ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště" se po započtení víceprací zvyšuje o 110.000,00 Kč 

bez DPH a cena za plnění se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 1.476.000,00 Kč bez DPH 

sjednané ve smlouvě č. SML/1553/2018 na cenu 1.586.000,00 Kč bez DPH, tj. 1 919 060,00 

Kč s DPH, přičemž vlastní vícepráce se konkrétně dotýkají změny celkové nabídkové ceny za 

zpracování projektové dokumentace a související výkon inženýrské činnosti bez autorského 

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

souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1553/2018 mezi 

objednatelem a zhotovitelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

1250/34/6/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1867/2019 na 

zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a 

osvětlení ZŠ Trávník 

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

SML/1867/2019 ze dne 13. 1. 2020 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce 

elektroinstalace a osvětlení základní školy Přerov, Trávník 27“ mezi Statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a zhotovitelem ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ: 

45274517, dle přílohy č. 2. 

  

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu díla (tj. realizace víceprací) a navazující 

navýšení ceny za dílo, dle důvodové zprávy. 

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku "Rekonstrukce elektroinstalace a 

osvětlení základní školy Přerov, Trávník 27" se po započtení víceprací zvyšuje o 47.000,00 Kč bez 

DPH a cena za plnění se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 785 000,00 Kč bez DPH sjednané ve 

smlouvě č. SML/1867/2019 na cenu 832 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 006 720,00 Kč s DPH, přičemž 

vlastní vícepráce se konkrétně dotýkají změny celkové nabídkové ceny za zpracování projektové 

dokumentace a související výkon inženýrské činnosti bez autorského dozoru. 

  

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

SML/1867/2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 916/26/6/2019 ze dne 7. listopadu. 2019, náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

1251/34/6/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1068/2018 na 

realizaci stavby „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1068/2018 ze dne 17.7.2018 na 

provedení stavby „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“, se zhotovitelem PROFI 

KLIMA solution s.r.o., se sídlem Nademlejnská 1069/24, 198 00 Praha, IČ 06120059, dle 

přílohy č. 2  

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání díla; navýšení ceny díla z důvodu 

zvýšeného objemu prací, který vyplynul ze skrytých skutečností, které nemohl objednatel 

objektivně předpokládat; dále Náklady související s přerušením díla – přerušení a 

znovuobnovení; dále ustanovení určující okamžik pro počátek běhu záruční lhůty díla dle 

důvodové zprávy; úhrada ročního pojistného zhotoviteli, jehož výše odpovídá období, v němž 

zhotovitel přerušil práce z důvodů na straně objednatele; a skutečnost, že od 1.1.2019 se stal 

zhotovitel plátcem DPH. 

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace vzduchotechniky 

kina Hvězda“ se po započtení víceprací ve výši 23 309 Kč bez DPH, Nákladech souvisejících 

s přerušením díla – přerušení a znovuobnovení ve výši 9 024 Kč,- Kč bez DPH a přeúčtování 

pojistného ve výši 12 590,- Kč (mimo režim DPH) zvyšuje o částku ve výši 44 293 Kč bez 

DPH. Cena za plnění se dodatkem č. 1 mění z původní ceny 2 065 338,19 Kč bez DPH 

sjednané ve smlouvě č. SML/1068/2018 na cenu 2 110 261,19 Kč bez DPH.  
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2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1068/2018 mezi 

objednatelem a zhotovitelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

1252/34/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace kina 

Hvězda“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

"Redigitalizaci kina Hvězda".  

 

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

 
PAR POL ORJ PŘÍJMY ( v tis. 

Kč) 
rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě  

 8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na 

bank. účtech 

372 057,0 * + 3 900,0 375 957,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE ( v tis. 

Kč) 
rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3313 021 Akce nad 500 tis. 

Kč (č. 0210609 

– Redigitalizace 

kina Hvězda) 

0,0 + 3 900,0 3 900,0 

 

 

1253/34/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 388/4 a části 

pozemku p.č. 587/4 oba v k.ú. Žeravice  

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

pozemku p.č. 388/4 trvalý travní porost o výměře cca 85 m2 a části pozemku p.č. 587/4 ostatní plocha 

o výměře cca 65 m2 oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova.  

 

1254/34/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209 v k.ú. 

Čekyně 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209 orná půda o výměře 1635 m2 

v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova.  

 

1255/34/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 75/1  v k.ú. 

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

pozemku p.č. 75/1 zahrada o výměře celkem cca 100 m2 v k.ú. Lýsky z majetku statutárního města 

Přerova.  

 

1256/34/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  z 

majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5738/1 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. 5738/1 v k.ú. Přerov o 

výměře cca 50 m2.  

 

1257/34/7/2020 Záměr statutárního města Přerov –  výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 4293/1 v 

k.ú. Přerov 

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

pozemku p.č. 4293/1 ost. pl., zeleň o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 

Přerov.  

 

1258/34/7/2020 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

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

p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. Přerov.  

 

1259/34/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5307/84  a p.č. 

5307/27 vše v k.ú. Přerov  

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

p.č. 5307/84 ostatní plocha o výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 5307/27 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 9 m2 oba v k.ú. Přerov.  

 

1260/34/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - prostor sloužících podnikání  v objektu 

občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části 

obce  Přerov I-Město,  který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. 

Přerov (Domov pro seniory)                                                                                                                                                                                                                                             

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem prostor 

sloužících podnikání - kuchyňského bloku - pavilon A v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, 

Kabelíkova 14a, příslušné k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. 

Přerov, o celkové výměře 206,45 m2.  

 

1261/34/7/2020 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 666 v k.ú. Žeravice  
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod pozemku p.č. 666 lesní pozemek o výměře 276 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví paní A*** 

G***é, bytem *** do majetku statutárního města Přerova.  

 

1262/34/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části 

stavby občanského vybavení č.p. 100, příslušné k části obce Přerov 

XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na 

Návsi 40) 

Rada města Přerova po projednání souhlasí dle ustanovení § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 

7.10.2015 na část stavby občanského vybavení č.p. 100, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, 

která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na Návsi 10) o celkové výměře 5 m2 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Ing. Josefem Schneiderem, místem podnikání 

Velký Týnec, Antonína Klobouka 641, IČ 73286150, jako nájemcem, na základě Dohody o 

postoupení práv a povinností ze dne 4.2.2020 uzavřené mezi Ing. Josefem Schneiderem, místem 

podnikání Velký Týnec, Antonína Klobouka 641, IČ 73286150, jako převodcem a společností 

proWiFi ISP s.r.o., se sídlem Velký Týnec, Antonína Klobouka 641, IČ 06979742, jako nabyvatelem.  

 

1263/34/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

(Chemoprojekt) 

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

nájemní smlouvy ze dne 11.5.2016 na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt), garáž - D/5 

o výměře 87,20 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a R*** B***, 

jako nájemcem, ke dni 30.4.2020.  

 

1264/34/7/2020 Dodatek 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, které tvoří stavební a technologickou část stavby 

"Kompostárna v Přerově XII-Žeravicích" 

Rada města Přerova po projednání schvaluje 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, které tvoří stavební a technologickou část stavby „Kompostárna v Přerově II-

Žeravicích“ a pozemků pod toto stavbou, které jsou ohraničeny plotem kompostárny – tj. 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.  

 

1265/34/7/2020 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - budovy 

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

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

Přerov I - Město stojící na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov, části 
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pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov a výpůjčka pozemku p.č. 4808/2 a 

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. usn. 980/27/8/2019 přijaté na 27. schůzi dne 28.11.2019.  

 

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

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

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

do podnájmu paní *** V***B*** bytem ***, kdy nájemcem je J*** B***dle nájemní 

smlouvy ze dne 21.4.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2013 a dodatku č. 2 ze dne 

13.8.2014. Podnájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.3.2023.  

 

 

1266/34/7/2020 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

části pozemku p.č. 4293/41 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 

4293/41 ost. pl., sportoviště a rekreační plocha o výměře 3.560 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním 

městem Přerov, jako půjčitelem a obecně prospěšnou společností Jsme tady, o.p.s., se sídlem Přerov I-

Město, Sokolská 520/26, IČ 28553187, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití pozemku jako zahrady, využití části 

pozemku k realizaci projektu "Živá zahrada" a udržování tohoto pozemku v řádném stavu mj. sečením 

trávy a náletů na pozemku.  

 

1267/34/7/2020 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 6785/1 a p.č. 6785/5, k. ú. Přerov. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje udělení souhlasu s umístěním stavby „Přerov, Město Přerov, p.č. 6752/41, kNN, 

číslo stavby IV-12-8017784“ na pozemku p.č. 6785/1, ostatní plocha a pozemku p.č. 6785/5, 

zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6785/1, ostatní plocha 

o výměře 11,5 m2 a části pozemku p.č. 6785/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 0,5 m2 , 

oba v k.ú. Přerov.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a rozpojovací skříň a s tím 

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

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN a 

rozpojovací skříně k tíži pozemku p.č. 6785/1 a 5785/5, oba v k.ú. Přerov v majetku 

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

Teplická 8, IČ: 28628250 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru 

nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti.  
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1268/34/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemku p.č. 509/1 v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene na umístění stavby „ Úprava silnice I/47 v 

místě napojení EMOS v Přerově – SO 401 Veřejné osvětlení“ a právu provozování vedení, vstupu a 

vjezdu na zatížený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami za účelem modernizace 

nebo zlepšení její výkonnosti, opravami a provozování inženýrské sítě - podzemního vedení veřejného 

osvětlení k tíži pozemku p.č. 509/1 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Praha - Nusle, Na Pankráci 546/56 ve 

prospěch statutárního města Přerova.  

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, jednorázová úhrada za 

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a „Směrnicí GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích 

investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími 

stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, IČ: 65993390, se sídlem Praha - Nusle, Na Pankráci 546/56 (jako vlastníkem pozemku a 

budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a stavebníkem). 

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bude povoleno 

užívat dokončenou stavbu v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v 

platném znění.  

 

1269/34/7/2020 Dohoda ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s dočasným 

odstraněním stavby  na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Přerova – 

uzavření dodatku č. 1 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 dohody ve věci umístění a 

úhradě nákladů spojených s dočasným odstraněním stavby na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u 

Přerova mezi statutárním městem Přerov (vlastníkem pozemku a stavby) a společností Vodovody a 

kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (vlastníkem a provozovatelem 

kanalizace vedené pozemkem p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Přerova). 

Dodatkem se mění typ, velikost a umístění stavby na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Př.  

 

1270/34/7/2020 Uzavření smlouvy o právní pomoci a udělení plné moci ve věci 

zastupování statutárního města Přerova advokátní kanceláří Holubová 

advokáti s.r.o. v rámci odvolání proti rozsudku Okresního soudu v 

Přerově v soudním sporu "Ovocná stezka Pastviska" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právní pomoci s advokátní kanceláří Holubová advokáti s.r.o, 

se sídlem Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, IČ 24686727 ve věci poskytování právní 

pomoci a zastupování statutárního města Přerova před odvolacím soudem v rámci odvolání 

proti rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 31.1.2020, č.j. 11 C 25/2019-53 v soudním 

sporu "Ovocná stezka Pastviska"  

 

2. uděluje plnou moc Štěpánu Holubovi, číslo osvědčení u ČAK 12214, advokátovi společnosti 

Holubová advokáti s.r.o., se sídlem Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, IČ 24686727, aby 
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statutární město Přerov zastupoval u odvolacího soudu v soudním sporu "Ovocná stezka 

Pastviska".  

 

 

1271/34/7/2020 Schválení   „Smlouvy o společném zadávání“  na  realizaci díla 

„Přerov – oprava kanalizace v ulici Kozlovská a Přerov – obnova 

uličních vpustí na ulici Kozlovská“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání“ na realizaci díla „Přerov – oprava 

kanalizace v ulici Kozlovská a Přerov – obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská“ se 

společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava482/21, Přerov I – Město, 750 

02 Přerov.  

  

Předmětem „Smlouvy o společném postupu“ je společné zadání veřejné zakázky na výběr 

zhotovitele díla s názvy: 

Část 1 „Přerov- oprava kanalizace v ulici Kozlovská“ – investor Vodovody a kanalizace 

Přerov a.s. 

Část 2 „Přerov – obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská – investor Statutární město Přerov. 

Tato smlouva se uzavírá za účelem společné přípravy a společného zadání veřejné zakázky. 

Touto 

smlouvou se bude společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. považovat za zadavatele a to 

ve vztahu k zadávání veřejné zakázky až do jeho ukončení. Při zadávání veřejné zakázky a 

výběru zhotovitele obou částí díla budou obě strany dodržovat všechny ustanovení Smlouvy o 

společném zadávání.  

 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.08.2020 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb uzavřením Smlouvy o společném 

zadávání se společností Vodovody a kanalizace Přerov , a.s.  

 

 

1272/34/7/2020 Uzavření nájemní smlouvy  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Rady města č. 1091/30/7/2020 v bodě 2, uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 

(2+1), o ploše pro nájem 77,69 m2, v domě č. p. 2144, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku parc. č. 1158, v k. ú. Přerov, Fr.Rascheho č. o. 7(vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 2), s paní A*** M***, za nájemné ve výši 3286,- Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 2, na dobu neurčitou. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 (2+1), o ploše pro nájem 85,05 m2, v domě 

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

Fr.Rascheho č. o. 7(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní A*** M***, za 

nájemné ve výši 3597,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu neurčitou. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  
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1273/34/7/2020 Dodatek č. 7 ke smlouvě o havarijní službě 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o havarijní službě uzavřenou dne 29. 10. 2001 

mezi Městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, 751 52, 

Přerov a společností BAIVA s.r.o., se sídlem Přerov I – město, Budovatelů 1234/2, IČ 

25383914, dle Přílohy č. 1  

 

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

1 návrhu usnesení.  

 

 

1274/34/8/2020 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených ke 

dni 31. 12. 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerov sestavené ke dni 31. 12. 2019, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,  

 

2. schvaluje výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerov dle návrhů uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to v 

souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

1275/34/8/2020 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 

Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za mlýnem a ZŠ Želatovská 

pro rok 2020  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2020 stanovení výše úhrad za užívání školních 

hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Svisle 13, Základní škole Přerov, 

Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Za mlýnem 1 a Základní 

škole Přerov, Želatovská 8, dle důvodové zprávy.  

 

1276/34/8/2020 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český svaz 

včelařů, z.s., základní organizace Přerov II  – žádosti o poskytnutí 

peněžitých darů  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Přerov I, IČ: 61986321, se sídlem Náves 202/41, 750 02 Bochoř, jako 

obdarovaným, jejímž předmětem jsou nákupy vyvíječe aerosolu na podzimní léčení včelstev, 

protivarroázních léčiv, technických zařízení na zpracování včelích produktů, úhrada nákladů 
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na školení obsluh vyvíječe aerosolu a zvyšování odbornosti členské základny, vše pod 

podmínkou finančního krytí.  

 

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

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech 
372 027,0* +15,0 372 042,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

(individuální dotace) 
0,0 +15,0 15,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
37 489,6* + 15,0 37 504,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Přerov II, IČ: 62350285, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní 

Moštěnice, jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou nákupy vyvíječe aerosolu na podzimní 

léčení včelstev, protivarroázních léčiv, technických zařízení na zpracování včelích produktů, 

úhrada nákladů na školení obsluh vyvíječe aerosolu a zvyšování odbornosti členské základny, 

vše pod podmínkou finančního krytí.  

 

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

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech 
372 042,0 * + 15,0 372 057,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

(individuální dotace) 
15,0 * + 15,0 30,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

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

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
37 504,6 * + 15,0 37 519,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  

 

5. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem darovacích smluv o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1 a 3 tohoto usnesení,  
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1277/34/8/2020 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o 

poskytnutí daru  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč na zajištění organizace dějepisné 

soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací 

smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond 

GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, jako obdarovaným, 

pod podmínkou finančního krytí a uskutečnění akce.  

 

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

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech 
372 026,0 * + 1,0 372 027,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3299 610 Ostatní záležitosti vzdělávání (dar) 0,0 + 1,0 1,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
37 488,6 * + 1,0 37 489,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1 tohoto usnesení,  

 

4. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova Nadačním fondem GAUDEAMUS, za 

účelem prezentace města na velkoplošných obrazovkách v průběhu XXIX. ročníku dějepisné 

soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky.  

 

 

1278/34/10/2020 Cestovní náhrady 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává Vnitřní předpis č. …/2020, kterým se mění Vnitřní předpis č. 19/2016 Cestovní 

náhrady, ve znění Vnitřního předpisu č. 10/2017, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. ../2020, kterým se 

mění Vnitřní předpis č. 20/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 

Zastupitelstva města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 18/2017, ve znění dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy.  
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1279/34/10/2020 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o ukončení smlouvy na pronájem prostor v budově občanské 

vybavenosti, která je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský 

dům) – prostory restaurace včetně salonku, kuchyně, sklady, část sklepů včetně šaten pro 

personál, kavárna včetně příslušenství a zázemí, uzavřené mezi příspěvkovou organizací 

Kulturní a informační služby města Přerova jako pronajímatelem a společností JANA a.s. se 

sídlem Koliby 2824/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 451 92 863 jako nájemcem, ve 

znění dodatku č. 1 a 2,  

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka k jednání o možnostech uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy o pronájmu a k následnému předložení do rady města.  

 

 

1280/34/10/2020 Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 28. března 2020 při příležitosti 

výročí narození Jana Ámose Komenského 

Rada města Přerova po projednání rozhodla o vyvěšení moravské vlajky dne 28. března 2020 při 

příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského.  

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 28.03.2020 

 

1281/34/10/2020 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek, Polsko 

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

Přerova ve složení Ing. Petr Měřínský, Mgr. Petr Mlčoch, která se uskuteční ve dnech 12. - 14. 6. 2020 

při příležitosti "Dnů Ozimku 2020" (Polsko).  

 

1282/34/11/2020 Provoz MŠ a jeslí. Úplata v MŠ, ŠD, SVČ a jeslích 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí omezení a přerušení provozu mateřských škol a jeslí zřízených statutárním 

městem Přerov z důvodu epidemie koronaviru dle výstupů Krizového štábu města Přerova,  

 

2. bere na vědomí , že ředitelé mateřských škol, školních družin, střediska volného času a jeslí, 

zřízených statutárním městem Přerov, stanoví za měsíc březen výši úplaty v poměrné části 

odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu těchto škol, školských zařízení a jeslí v 

daném kalendářním měsíci. Finanční prostředky, které zákonní zástupci dětí a žáků uhradili 

nad rámec takto stanovené úplaty, jim budou vráceny nebo započteny na další období, kdy 

budou školy, školská zařízení a jesle v provozu,  

 

3. doporučuje ředitelům mateřských škol, školních družin, střediska volného času a jeslí, 

zřízených statutárním městem Přerov, zrušit výběr úplaty za měsíce duben a následující až do 

doby, kdy budou školy, školská zřízení a jeslí v provozu. Již uhrazené úplaty na dané období 

budou zákonným zástupcům dětí a žáků vráceny nebo započteny na další období, kdy budou 

školy, školská zřízení a jesle v provozu.  
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1283/34/11/2020 Podnět náměstka primátora Michala Záchy 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Michalu Záchovi zpracovat podklady 

týkající se případného snížení nájemného nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví statutárního 

města Přerova na dobu 3 měsíců v souvislosti s COVIDEM-19.  

 

1284/34/11/2020 Podnět člena Rady města Přerova Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. 

Rada města Přerova po projednání ukládá Kanceláři primátora připravit možnosti alternativního 

způsobu konání jednání Rady města Přerova pro případ krize v souvislosti s pandemií COVID-19.  

 

V Přerově dne 26. 3. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 


