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ZÁPIS 

 

z 35. schůze Rady města Přerova konané dne 8. dubna 2020 

 

 

PROGRAM: 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 6 - dodatek Ing. Mazochová 

4.1.2 Rozpočtové opatření č. 6 – dodatek č. 2 – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Opatření k dosažení úspor v rozpočtu Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Kompenzace Dluhonicím  Ing. Navrátil 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ - 
schválení záměru zadat a schválení smluvního zastoupení 
zadavatele jinou osobou při provádění úkonů souvisejících se 
zadávacím řízením 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny 
otopného systému Městského domu v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, 
Hranická 14“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické 
sepnutí domu“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“– 
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích 
podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Přerov-Henčlov, ul. Martinská – etapa II“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Pasport dřevin na území města Přerova“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 



2 

 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“  

Ing. Mazochová 

6.9 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. 
Petřivalského“  

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů 
Osmek 5 a 7“  

Ing. Mazochová 

6.11 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetické úspory 
objektu Jižní čtvrť III/1-3“  

Ing. Mazochová 

6.12 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 
Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 
organizací“  

Ing. Mazochová 

6.13 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově - Smlouva o 
zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, 
vzájemné součinnosti  

Ing. Mazochová 

6.14 Zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy Kina 
Hvězda v Přerově" 

Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

6.16 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1320/2019 na 
realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 
přes Olešnici v obci Žeravice“  

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města  Přerov –  pozemku p.č. 6245 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu jiná stavba 
č.p. 666, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. Přerov 
(Bratrská 21) 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – části zdi opěrné zídky na 
pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity 
dotřiďovací linky Přerov“ 

p. Zácha 
Ing. Střelec 

7.1.6 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem 
statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1435 a pozemku p.č. 1436 v k.ú. Žeravice. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č.2580/9 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 
6850/10 a p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov  

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

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice 
III/04724 na pozemku p.č. 5112/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání v budovách ve 
vlastnictví statutárního města Přerov  

p. Zácha 

7.7.1 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve 
vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – části p.č. 5007/2 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemní smlouvy Jižní čtvrť 2466  
 

p. Zácha 

7.13.2 Uzavření nájemní smlouvy Jižní čtvrť 2526 
 

p. Zácha 

7.13.3 Uzavření nájemní smlouvy Jižní čtvrť 2521 
 

p. Zácha 

7.13.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře – materiál na stůl p. Zácha 

7.13.5 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet – materiál 
na stůl 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem 
Přerov dle školského zákona  

Mgr. Kouba 

8.2 Záměr uzavření smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými 
mateřskými školami a soukromou základní školou    

Mgr. Kouba 

8.3 Návrh uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými 
mateřskými školami a soukromou základní školou    

Mgr. Kouba 

8.4 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2020/2021  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, číslo smlouvy: 
SML/0276/2020 

Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Smlouva o dílo a poskytování e-learningových kurzů pro 
zaměstnance 

primátor 

10.2 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2019 primátor 

10.3 Uzavření Prováděcí smlouvy na nákup služeb Microsoft M365 primátor 

10.4 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2020 

primátor 

10.5 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2020 

primátor 

10.6 Obecně závazná vyhláška č. ..../2020 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

Ing. Tomáš Dostal, Ing. Bohumír Střelec, Mgr. Lada Galová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.,               

Mgr. Jaroslav Hýzl 

 

 

Omluveni:   

       

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

      

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 35. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 8. dubna 2020  v 9:00 

hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově za přítomnosti 10 radních, později se dostavil         

Ing. Petr Vrána. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

1285/35/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 35. schůze Rady města 

Přerova konané dne 8. dubna 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 35. schůze Rady města Přerova konané dne 8. dubna 2020, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze 

Rady města Přerova. 

 

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

 

 4.1.2 – Rozpočtové opatření č. 6 - dodatek č. 2 

Navrhovatelka:  Ing. Hana Mazochová 

 

 7.13.4 – Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Navrhovatel:  Michal Zácha 

 

 7.13.5 – Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Navrhovatel:  Michal Zácha 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 
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3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

 

1286/35/3/2020 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.01.2020 do 31.03.2020. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

Na jednání Rady města se dostavil Ing. Petr Vrána, bylo přítomno všech 11 radních.  

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

1287/35/4/2020 Rozpočtové opatření č. 6 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

(ad 2). 

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1288/35/4/2020 Rozpočtové opatření č. 6 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 
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1289/35/4/2020 Rozpočtové opatření č. 6 - dodatek č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1290/35/4/2020 Opatření k dosažení úspor v rozpočtu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr realizace opatření k dosažení úspor v rozpočtu za účelem eliminace propadu 

příjmů ze sdílených daní uvedených v důvodové zprávě, 

 

2. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému a tajemníkovi Mgr. Petru Mlčochovi zabezpečit 

přípravu záměru dle bodu 1 návrhu na usnesení. 

 

V diskusi primátor Ing. Měřínský zopakoval, že tato opatření se budou odvíjet na základě skutečného 

propadu příjmů ze sdílených daní. 

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1291/35/4/2020 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č..../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním 

poplatku ze psů, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.05.2020 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

 

1292/35/5/2020 Kompenzace Dluhonicím  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit strategii plnění požadavků občanů 

Dluhonic, 

 

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

projektovou přípravu: 

- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovacích ploch 

- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce veřejného osvětlení 

- Kompenzace Dluhonice - PD rozvojová lokalita Záhumení 

- Kompenzace Dluhonice - PD společná stezka pro cyklisty a pěší Precheza 

 

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

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 46 322,0  - 5 400,0 40 922,0 

 

  025 Projektové dokumentace (investice) 

 

28 963,8 + 5 400,0 34 363,8 

 

 

4. pověřuje odbor řízení projektů a investic přípravou jednotlivých kompenzačních opatření 2, 4, 

5, 9 dle důvodové zprávy, 

 

5. pověřuje odbor řízení projektů a investic k podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje v oblasti dopravy a silničního hospodářství na projekt Kompenzace 

Dluhonice - I.etapa,  dle důvodové zprávy v termínu do 30.4.2020. 

 

 

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

 

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

primátora. 

 

1293/35/6/2020 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  

„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ - schválení 

záměru zadat a schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou 

osobou při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

služby na zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Rekonstrukce budovy na 

nám. T. G. Masaryka 555/16“, dle důvodové zprávy 

 

2. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky na zpracování projektové 

dokumentace na akci Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16, tj. externím 

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

platném a účinném znění, dle důvodové zprávy 

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím 

administrátorem, společností MOBA studio s.r.o., Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10, IČ: 

61459712. 

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1294/35/6/2020 Veřejná zakázka „Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny 

otopného systému Městského domu v Přerově“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

projektové dokumentace s názvem „Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny otopného 

systému Městského domu v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

názvem „Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny otopného systému Městského domu v 

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

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

 

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 
*** odbor MAJ *** odbor MAJ 
*** ředitel KIS *** Správce MD (KIS) 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odd. řízení projektů, veřejných zakázek a 

dotací 
*** Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1295/35/6/2020 Veřejná zakázka „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 

14“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 14“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

názvem „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 14“, 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,  

 

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. *** *** 

 

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/projektant *** odborník/odd. INV 
*** odborník/věcný gestor *** odborník/věcný gestor 
*** ředitelka ZŠ *** Zástupkyně ZŠ 

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

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

veřejných zakázek a dotací  

 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1296/35/6/2020 Veřejná zakázka „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické 

sepnutí domu“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek podlimitní veřejné zakázky „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické 

sepnutí domu“, zadávané 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. vylučuje ze zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona účastníka 

č. 1 společnost MIJO-STAV stavby s.r.o., se sídlem Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava, 

Moravská Ostrava, IČ: 27833551, neboť údaje předložené účastníkem v zadávacím řízení 

nesplňují zadávací podmínky, 
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3. rozhodla , že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Zateplení 

objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí domu“, je účastník zadávacího řízení 

společnost PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, Přerov 

I-Město, IČ: 27769585, 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 PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, Přerov 

I-Město, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, veřejné zakázky „Zateplení objektu, Jižní čtvrť 

I/21-24 a statické sepnutí domu.“ 
               

Cena za plnění bude činit: 10 004 303,12 Kč bez DPH, tj. 11 504 948,59 Kč včetně 15% DPH. 

 

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

zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hana Mazochové, na 

základě jejího pověření usnesením 32. Rady města Přerova č. usnesení 1146/32/6/2020 ze dne 

5. 2. 2020. 

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1297/35/6/2020 Veřejná zakázka „Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“– rozhodnutí 

o zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení 

opakovaného výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Most 

Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“ z důvodu, že zadavatel v průběhu výběrového řízení výše 

uvedené veřejné zakázky zjistil, že doplněním zadávací dokumentace by došlo k navýšení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky, pro které zadavatel neměl aktuálně zajištěno finanční 

krytí, dle důvodové zprávy.  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210363 

– Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, 

ul. Dluhonská) 

994,1 - 300,0 694,1 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210575 

– Most Př - Žeravice - MO2, 

U Stadionu) 

6 600,0 + 300,0 6 900,0 

 

3. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“, dle důvodové zprávy,  

 

4. schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce „Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“, v souladu s ust. § 31 zákona 
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č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 5/2018 a ve znění č. 13/2019,  

 

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

 
Pořadové číslo Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

6. 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 Přerova, Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení investic 
*** Magistrát města 

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 

 

7. 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,  

 

8. 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.  

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1298/35/6/2020 Veřejná zakázka „Přerov-Henčlov, ul. Martinská – etapa II“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy               

s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Přerov-Henčlov, ul. Martinská – etapa II“, 

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

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

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 11 společnost ARES Lipník n. B., s.r.o., Svat. 

Čecha 1602, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 62300008, z důvodu 

nesplnění podmínek pro podání a sestavení nabídek účasti ve výběrovém řízení a podmínky 

účasti ve výběrovém řízení 

 

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

Henčlov, ul. Martinská – etapa II“, je účastník výběrového řízení společnost AF-

PROSTAVBY, s.r.o., Družstevní I 228, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ 

06048307, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako první 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 AF-PROSTAVBY, s.r.o., Družstevní I 228, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 

Slavičín, IČ 06048307, jako zhotovitelem/dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu 

„Přerov-Henčlov, ul. Martinská – etapa II“. 

               

Cena za plnění bude činit: 884 916 Kč bez DPH, tj. 1 070 748,- Kč včetně 21% 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 dle bodu 31. usnesení Rady města Přerova č. 1118/31/6/2020 ze dne 

30.1.2020. 

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1299/35/6/2020 Veřejná zakázka „Pasport dřevin na území města Přerova“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Pasport dřevin 

na území města Přerova“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Pasport dřevin na území města Přerova“, 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, za podmínky finančních krytí akce  

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

 
P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
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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 správy majetku a komunálních služeb – 

oddělení správy ostatního majetku a 

komunálních služeb 

*** Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

– oddělení správy 

ostatního majetku a 

komunálních služeb 
3. *** Odbor vnitřní správy - oddělení informačních a 

komunikačních služeb 
*** Odbor vnitřní správy - 

oddělení informačních 

a komunikačních 

služeb 
4, *** Odbor stavebního úřadu a životního prostředí - 

oddělení ochrany životního prostředí a 

památkové péče 

*** Odbor stavebního 

úřadu a životního 

prostředí - oddělení 

ochrany životního 

prostředí a památkové 

péče 

  
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 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.  
 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

1300/35/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“  

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

zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, 

Trávník 27“. 

 

Navrhovatelka Ing. Mazochová požádala o opravu v důvodové zprávě, kde je uveden předpokládaný 

termín zahájení realizace akce v roce 2021 2020. 

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 
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1301/35/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. 

Petřivalského“  

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

zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Dětské hřiště ul. Petřivalského“. 

 

Náměstek primátora p. Zácha doporučil, aby v zadávacích podmínkách bylo uvedeno, aby bylo možné 

veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodů. 

 

 

Hlasování  10 pro, 1 proti (Ing. Střelec) 

 

 

1302/35/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů Osmek 5 a 

7“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Výměna výtahů Osmek 5 a 7“. 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1303/35/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetické úspory 

objektu Jižní čtvrť III/1-3“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3“. 

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1304/35/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 

Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 

organizací“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

služby s názvem „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy 
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2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Přerovem zajistit 

připojení příspěvkové organizace jako pověřujícího zadavatele do centralizovaného zadávání 

pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za škodu a rizik souvisejících s 

činností příspěvkové organizace a za uvedeným účelem uzavřít se Statutárním městem 

Přerovem jako centrálním zadavatelem písemnou smlouvu, za předpokladu schválení záměru 

dle bodu 1 usnesení Zastupitelstvem města Přerova. 

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1305/35/6/2020 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově - Smlouva o zajištění 

vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, vzájemné 

součinnosti  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, 

vzájemné součinnosti  související se stavbou "Parkoviště v ulici Čapka Drahlovského v 

Přerově" mezi  Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČ 45193410  jako  vlastníkem horkovodních rozvodů a Statutárním městem Přerov, 

IČ 00301825, se  sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako žadatelem. 

 

2.  pověřuje náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

 

Hlasování  jednomyslně - 11 pro 

 

 

1306/35/6/2020 Zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy Kina Hvězda v 

Přerově" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy "Stavební úpravy Kina Hvězda v Přerově" 

 

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

dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a všech souvisejících dokumentů za 

podmínky finančního krytí. 

 

 

Hlasování  10 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec) 
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1307/35/6/2020 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1336/2019 na 

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

pozemku p. č. 740/2 v k. ú. Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

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

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

753 01 Hranice, IČ: 25397087, dle přílohy č. 2. 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace víceprací) dle 

důvodové zprávy.  

 

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

bydlení na pozemku p. č. 740/2 v k. ú. Přerov“ se po započtení víceprací zvyšuje o 1 424 308,30 Kč 

bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 2 mění z ceny 19 861 588,23 Kč bez DPH sjednané v 

Dodatku č. 1 smlouvy č. SML/1336/2019 na cenu 21 285 896,53 Kč bez DPH, tj. 25 755 934,80 Kč 

včetně DPH. 

 

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

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

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

Hana Mazochová. 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1308/35/6/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1320/2019                

na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 

přes Olešnici v obci Žeravice“  

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

SML/1320/2019 ze dne 13. 8. 2019 na provedení stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 

přes Olešnici v obci Žeravice“, se zhotovitelem Hroší stavby Morava a.s., se sídlem Průmyslová 

955/4, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460, a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., se sídlem K 

Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361, podávající společnou nabídku jako 

„HSM + ChT - most ŽERAVICE“ dle přílohy č. 2. 

 

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

důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-

M01 přes Olešnici v obci Žeravice“ se po započtení víceprací zvyšuje o 1 241 171,95 Kč bez DPH a 

cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 6 793 751,32 Kč bez DPH na cenu 8 034 923,27 Kč bez 

DPH, tj. 9 722 257,16 Kč včetně DPH. 

 

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

SML/1320/2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

usnesení Rady města Přerova 17. Rady města Přerova č. usnesení 565/17/6/2019, ze dne 13. 6. 2019, 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 
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K předloženému návrhu proběhla diskuse týkající se hodnoty za realizaci víceprací. 

 

 

Hlasování:  6 pro (Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Galová, Mgr. 

Hýzl), 5 se zdrželo (p. Zácha, Mgr. Kouba, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Dostal) 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1309/35/7/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci          

z vlastnictví statutárního města  Přerov –  pozemku p.č. 6245 v k.ú. 

Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov – 

úplatný převod pozemku p.č. 6245 orná půda o celkové výměře 46.554 m2 v k.ú. Přerov           

z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

2. ukládá náměstkovi primátora Michalu Záchovi jednat ve věci možného vybudování 

logistického centra v jiném rozsahu. 

 

Navrhovatel p. Zácha podal doplňující návrh na usnesení – viz bod 2. 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu navrhovatele p. Záchy:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec) 

 

Hlasování o celém návrhu v bodech 1. a 2.:  10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec) 

 

 

1310/35/7/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí     

z vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu jiná stavba č.p. 666, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 

1871 a pozemku p.č. 1871 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitostí – objektu jiná stavba č.p. 666, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 zast. pl. a nádvoří 

o výměře 130 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1311/35/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 90/101 
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v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nebytové jednotky č. 90/101 dílna nebo provozovna v budově bytový dům č.p. 90, 91, 92, příslušné     

k části obce Přerov I-Přerov,  na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) o celkové výměře 17 

m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 90, 91, 92, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 596/4 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 85/8474 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1312/35/7/2020 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města  Přerov – části zdi opěrné zídky na pozemku p.č. 

1873/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem části zdi 

opěrné zídky na pozemku p.č. 1873/1ost. pl., pohřebiště o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1313/35/7/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity 

dotřiďovací linky Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku na dodávky a drobné stavební práce s názvem „Navýšení kapacity dotřiďovací linky 

Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1314/35/7/2020 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 

města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 bere na vědomí plán činností k zajištění obnovy stávajícího majetku obce: 

 

a)  Realizaci prodeje zbytného majetku  

b)  Nastavení systému financování obnovy majetku  
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c)  Konsolidace majetku  

d)  Plán obnovy majetku města  

e)  Vytvoření Fondu obnovy majetku města 

 

1. bere na vědomí  

 

 a)  realizaci prodeje zbytného majetku,  

b) založení rezervního účtu účelově vázaného na obnovu stávajícího majetku obce a  

ukládá náměstkovi primátora Michalu Záchovi a náměstkyni primátora Ing. Haně 

Mazochové zpracovat pravidla financování i čerpání finančních prostředků z tohoto 

účtu. 

 

2. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu níže 

uvedených nemovitostí: 

 

a) pozemek p.č. st. 728, jehož součástí je stavba č.p. 50 příslušná k části obce Přerov II-

Předmostí , pozemek p.č. st. 726, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov II-Předmostí a pozemek p.č. st. 725, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části 

obce Přerov II-Předmostí, vše k.ú. Předmostí - Pod Skalkou 11 – bývalá základní škola v 

Předmostí,, 

 

b) pozemek p.č. 155, v k.ú. Přerov,  jehož součástí je stavba č.p. 84 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Bratrská 2 – bývalá „Okresní vojenská správa“ (Blažkův dům), 

 

c) pozemek p.č. 179,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 83 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - nám.T. G. M. 4 - prodejna květin, 

 

d) pozemek p.č. 180,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 47 příslušná k části obce 

Přerov I-Město -  nám.T. G. M. 5 – prodejna sportovních potřeb, 

 

e) pozemek p.č. 177,  v k.ú.Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 82 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  nám. T. G. M. 3 – dříve využíván „svazem myslivců“, 

 

f)  část pozemku p.č. 137, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 150 příslušná k části obce 

Přerov I-Město nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení, 

 

g) pozemky p.č. 203 a p.č.416 , v  k.ú. Žeravice , jejíž součástí je stavba č.p. 184 příslušná k 

části obce Přerov I-Žeravice - dříve využíván „školka Žeravice“, 

 

h)části pozemku p.č.1981/16, v k.ú. Přerov o výměře cca 350 m2 jehož součástí je stavba č.p. 

829 příslušná k části obce Přerov I-Město , - Jasínkova 4 – bývalá školka 

 

ch) pozemku p.č. 5198/8, vše k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 2621 příslušná k části 

obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 5198/57 o výměře 1475 m2 – Žižkova 12, - DDM Atlas a 

Bios 

 

i) pozemek p.č. 1170,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Veřejné WC nám. Svobody – rychlé občerstvení 

 

j) pozemek p.č. 217,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1746 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Jateční  22 – prodejna vodo-topo 

 

k) pozemek p.č. 221,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 882 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Jateční  26 – restaurace 
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l) pozemek p.č. 3348,  vše k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 904 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  U Bečvy 1 – „bývalé sídlo ČČK“ a pozemek p.č. 3349/1 o výměře 1263 

m2. 

 

m) pozemek p.č. 239,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Trafostanice Na Marku 

 

n) pozemky p.č. st.725,st.726, st.728  v k.ú. Předmostí, jehož součástí je stavba č.p. 50 

příslušná k části obce Přerov II-Předmostí  -  Pod Sklakou 11 – Bývalá Školka  

o) pozemek p.č. 445/1,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1721 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  B. Němcové 10  – bývalá jídelna 

 

p) pozemek p.č. 4815,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Laguna  – budova správce skateparku 

 

q) pozemek p.č. 28,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1381 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Palackého 25  – budova VŠLG 

 

r) nemovitých věci dle přílohy č.1 lokalizované mimo město Přerov a jeho místní části. 

 

3. doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu níže 

uvedených nemovitostí: 

a) bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši id. 2308/203682 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

b) bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši id. 5220/203682 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

c) bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Nám.Svobody 4) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří 

v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

d) bytové jednotky č. 1084/1 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5610/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

e) bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2715/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

4 doporučuje Zastupitelstvu města Přerova zřídit ke dni 1.1.2021 Fond obnovy majetku města 

Přerova (dále jen „Fond“) na základě §5 odst.1, zákona 250/2000 – o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů jako fond účelového určení ve znění dle přílohy č.2 
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Navrhovatel p. Zácha podal návrh na úpravu usnesení – viz bod 1 a vyjmout bod 4, tzn. vyjmout i 

přílohy č. 2 a 3. 

 

Hlasování o návrhu úpravy usnesení navrhovatele p. Záchy: jednomyslně - 11 pro 

 

Hlasování o celém upraveném návrhu v bodech 1.-3.: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1315/35/7/2020 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1435 a pozemku p.č. 1436 v k.ú. Žeravice. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 1436, zastavěná plocha nádvoří o výměře 13 m2 a pozemku p.č. 1435, zahrada o 

výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana D*** Ž***, 

bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 20.000,- Kč. Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za 

bezesmluvní užívání pozemku p.č. 1436 za období od 1. 8. 2016 do 14. 7. 2017 ve výši 14 Kč/m2/rok 

a za období od 15. 7. 2017 do doby právních účinků vkladu práva dle této kupní smlouvy ve výši 23,- 

Kč/m2/rok.  

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

1316/35/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 479 zahrada o výměře 1019 m2 a p.č. 480 ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú. 

Žeravice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana R*** Č*** za kupní cenu 575.000,- 

Kč - cena v místě a čase obvyklá.  

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1317/35/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č.2580/9 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

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

2580/9 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7013-122/2019 označené jako p.č. 2580/62 

o výměře 79 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku pana 
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R***S*** za kupní cenu 142.200,- Kč, t.j. 1.800,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá dle 

znaleckého posudku zpracovaného Ing. Ctiborem Hoškem, která bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. 

 

2. schvaluje zrušení věcného břemene chůze a jízdy zřízeného k tíži pozemku p.č. 2580/9 v 

majetku statutárního města Přerova ve prospěch pozemků p.č. 2580/15, p.č. 2580/38 oba v 

k.ú. Přerov ve společném jmění manželů Ing. F*** T*** a  L*** T*** M*** a ve prospěch 

pozemků p.č. 2580/22, p.č. 2580/37 oba v k.ú. Přerov ve společném jmění manželů A*** B*** 

a Ing. R*** B***. Věcné břemeno bude zrušeno bezplatně. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

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

2580/9 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7013-122/2019 označené jako p.č. 2580/62 

o výměře 79 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku pana 

R***S*** za kupní cenu 79.000,- Kč, t.j. 1.000,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá dle 

znaleckého posudku zpracovaného znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

2. schvaluje zrušení věcného břemene chůze a jízdy zřízeného k tíži pozemku p.č. 2580/9 v 

majetku statutárního města Přerova ve prospěch pozemků p.č. 2580/15, p.č. 2580/38 oba v 

k.ú. Přerov ve společném jmění manželů Ing. F*** T*** a L*** T*** a ve prospěch pozemků 

p.č. 2580/22, p.č. 2580/37 oba v k.ú. Přerov ve společném jmění manželů A*** B*** a Ing. 

R*** B***. Věcné břemeno bude zrušeno bezplatně.  

 

 

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

 

 

1318/35/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10 a 

p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6850/1 

vodní plocha o výměře 5243 m2, p.č. 6850/4 vodní plocha o výměře 750 m2, p.č. 6850/8 vodní 

plocha o výměře 151 m2,  p.č. 6850/10 vodní plocha o výměře 677 m2 a p.č. 6850/12 vodní 

plocha o výměře 44 m2 vše v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví pana D*** K*** k id 

½ a paní I*** D*** k id ½  do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 

1.300.000,- Kč. 

 

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 

378 557,0 *  + 1 300,0 379 857,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300614 – Převod 

pozemků p.č. 6850/1, 6850/4, 6850/8, 

6850/10 a  6850/12 v k. ú. Přerov) 

0,0 + 1 300,0 1 300,0 

 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1319/35/7/2020 Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 

555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 ve stavbě pro administrativu č.p. 

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

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

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

Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám, z vlastnictví 

fyzických a právnických osob do vlastnictví statutárního města 

Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit znění kupních smluv na převod 

jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 

ve stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnických podílů na společných 

částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. 

Přerov, které  k výše uvedeným jednotkám náleží, z vlastnictví níže uvedených fyzických a 

právnických osob do vlastnictví statutárního města Přerova, jejichž uzavření bylo schváleno 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 11. zasedání konaném dne 3.2.2020 usnesením č. 

383/11/3/2020, a to:  

 

a) znění kupní smlouvy mezi manžely Ing. L*** a Z***u K***, oba bytem ***, a manžely 

P*** a Ing. J*** M***, oba bytem ***, jako prodávajícími a statutárním městem Přerov jako 

kupujícím na převod jednotky č. 555/1 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 432,13 m2, 

která se nachází v 1. PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), 

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

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

spoluvlastnického podílu id. 43213/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 

m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/1, za kupní cenu ve výši 4.700.000,- Kč, 

  

b) znění kupní smlouvy mezi panem J*** Z***, bytem ***, jako prodávajícím a statutárním 

městem Přerov jako kupujícím na převod jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové 

výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 

(nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 

194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na společných částech budovy 

č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 58483/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2, za kupní cenu ve výši 

7.600.000,- Kč, 
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c) znění kupní smlouvy mezi společností Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, 

se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako prodávajícím a 

statutárním městem Přerov jako kupujícím na převod níže uvedených jednotek č. 555/3, 555/6, 

č. 555/7, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

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

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

uvedeným jednotkám náleží, za celkovou kupní cenu ve výši 17.200.000,- Kč, tj.: 

 

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

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

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

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

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

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

jednotce č. 555/3, za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč, 

 

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

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

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

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

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

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

k jednotce č. 555/6, za kupní cenu ve výši 6.770.000,- Kč, 

 

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

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

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

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

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

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

jednotce č. 555/7, za kupní cenu ve výši 120.000,- Kč, 

 

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

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

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

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

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

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

k jednotce č. 555/9, za kupní cenu ve výši 6.900.000,- Kč, 

 

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

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

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

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

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

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

k jednotce č. 555/10, za kupní cenu ve výši 3.300.000,- Kč, 

 

d) znění kupní smlouvy mezi společností Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 

62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako kupujícím na převod jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 16,12 

m2, která se nachází v 1. NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 

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

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

spoluvlastnického podílu id. 1612/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) 
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o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v 

k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/4, z vlastnictví za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, 

 

e) znění kupní smlouvy mezi společností JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 2824/2, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako 

kupujícím na převod jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, 

která se nachází ve 4. NP a 1. PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. 

T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v 

k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu id. 59900/361888 na společných částech budovy č.p. 

555 a spoluvlastnického podílu id. 59900/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 

m2, oba v k.ú. Přerov, které  náleží k jednotce č. 555/8, za kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč. 

 

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 

379 933,7 *  + 37 220,0 417 153,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

3639  530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300617 

 – Koupě objektu nám. TGM 16) 

0,0 + 37 220,0 37 220,0 

  

 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem jednotky – jiného nebytového prostoru č. 

555/4 o výměře 16,12 m2, který se nachází v 1. NP stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. 

T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 v k.ú. Přerov, kterou statutární město Přerov 

nabyde do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi společností 

Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, jako 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako kupujícím dle bodu 1. písm. d) tohoto 

usnesení, s tím, že účelem schválení záměru je následné schválení smlouvy o smlouvě budoucí 

nájemní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím pronajímatelem a společností 

Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, jako 

budoucím nájemcem na nájem jednotky – jiného nebytového prostoru č. 555/4 o výměře 16,12 

m2, který se nachází v 1. NP stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), 

příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 925 m2 v k.ú. Přerov, která bude uzavřena současně s kupní smlouvou dle 

bodu 1. písm. d) tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

1320/35/7/2020 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice III/04724 na 

pozemku p.č. 5112/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem částí silnice III/04724 o výměře 75 m2  umístěné 

na pozemku p.č. 5112/1 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je provádění 

stavby „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí SO 101 - Autobusová zastávka - ul. Brabansko, 

Přerov" a uzavření nájemní smlouvy mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 (jako pronajímatelem a vlastníkem komunikace) a statutárním 

městem Přerov (jako nájemcem a investorem stavby). Nájem bude uzavřen na dobu určitou od 

protokolárního předání do protokolárního převzetí akce, maximálně na dobu jednoho roku, nájemné 

bude činit 45,- Kč/m2/rok, minimálně 300,- Kč za dobu nájmu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

1321/35/7/2020 Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání v budovách ve 

vlastnictví statutárního města Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 

nájemcům z prostor sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví statutárního města Přerov 

uvedených v příloze č. 1 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12.3.2020 ve výši 3/12 z 

ročního nájemného pro rok 2020. 

 

V diskusi navrhovatel p. Zácha podal návrh na vypuštění sportovišť z přílohy č. 1 z důvodu jejich 

řešení v samostatném materiálu. 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová navrhla doplnit usnesení: „za podmínky finančního krytí“. 

 

Hlasování o návrhu Ing. Mazochové : 1 pro (Ing. Mazochová), 1 proti (Ing. Měřínský), 9 se zdrželo 

 

Hlasování o návrhu p. Záchy: jednomyslně - 11 pro 

 

Hlasování o celém usnesení: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Mazochová) 

  

 

1322/35/7/2020 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve 

vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – části p.č. 5007/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 5007/2 ostatní plocha, neplodná 

půda o výměře 72,38 m2 v k.ú. Přerov mezi s.p. Povodí Moravy, se sídlem Brno, Dřevařská 

932/11, IČ 70890013, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem. 

Účelem nájmu je provedení stavby „Oprava opěrné zídky na nábřeží Rudolfa Lukaštíka v 

Přerově“. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do dokončení 

stavby a následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do 

katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let. Výše nájemného bude činit 1.331,80 

Kč/rok, tj. 18,40 Kč/m2/rok. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene vybudovat stavbu „Oprava opěrné zídky na nábřeží Rudolfa Lukaštíka v 

Přerově“ a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit 

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

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce, přeložení a odstranění 
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stavby  k tíži pozemku p.č. 5007/2 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch statutárního města Přerov a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné 

břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za jednorázovou náhradu 

stanovenou na základě platných cenových předpisů účinných v době uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti  dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, a to výnosovou metodou jako pětinásobek ročního užitku (nájemného). Roční užitek 

ze služebnosti bude stanoven jako součin jednotkového nájemného dle cenové mapy 

nájemného pozemků budoucího povinného platné pro kalednářní rok, v němž bude smlouva o 

zřízení věcného břemene uzavírána, a rozsahu služebnosti dle geometrického plánu, včetně 

příslušného ochranného pásma. Minimální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti 

činí 5.000,-Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.   

 

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

budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi s.p. Povodí Moravy, se sídlem Brno, 

Dřevařská 932/11, IČ 70890013, jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a 

statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po zaměření 

stavby a vypracování geometrického plánu, ale nejpozději do 12 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu, přičemž budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti vyzve 

budoucího povinného z věcného břemene – služebnosti. V případě, že budoucí oprávněný 

nevyzve budoucího povinného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

ve výši uvedené lhůtě, je budoucí povinný oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 

5.000,-Kč.  Náklady s vypracováním smlouvy, geometrickým plánem, oceněním služebnosti a 

náklady spojené se zápisem práva služebnosti do katastru nemovitostí hradí budoucí 

oprávněný. 

 

Součástí smlouvy je ujednání o souhlasu s umístěním stavby „Oprava opěrné zídky na nábřeží 

Rudolfa Lukaštíka v Přerově“, pro účely územního a stavebního řízení, a to za podmínek 

uvedených ve této smlouvě a v souhrnném vyjádření Povodí Moravy s.p., č.j. PM-

51141/2019/5203/Žu ze dne 6.1.2020 správce VVT Bečvy. 

 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

1323/35/7/2020 Uzavření nájemní smlouvy Jižní čtvrť 2466  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 50,55 m2, v 

domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5736/ 1, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť I/11(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi J*** a J**** G***i, trvale 

bytem ***, za nájemné ve výši 5 358,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu jednoho roku s možností 

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

 

 

VARIANTA  II. 

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 52,60 m2, ploše pro nájem 50,55 m2, 

v domě č. p. 2466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5736/ 1, v k. ú. 



29 

 

Přerov, Jižní čtvrť I/11(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi J*** a J*** G***, 

trvale bytem ***, za nájemné ve výši 5 358,- Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu jednoho roku s možností 

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

 

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

 

 

1324/35/7/2020 Uzavření nájemní smlouvy Jižní čtvrť 2526 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+kk), o ploše 48 m2, ploše pro nájem 45,90 m2, v 

domě č. p. 2526, příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť, č. o. 4 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem M*** B***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 2 

524,- Kč/měsíc (tj. 55 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

VARIANTA  II. 

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+kk), o ploše 48 m2, ploše pro nájem 45,90 m2, v 

domě č. p. 2526, příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť, č. o. 4 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem M*** B***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 2 

524,- Kč/měsíc (tj. 55 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

 

 

1325/35/7/2020 Uzavření nájemní smlouvy Jižní čtvrť 2521 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58 m2, ploše pro nájem 58 m2, v domě 

č. p. 2521, příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť, č. o. 7 (vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 2), s panem T*** Š***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 3 190,- 

Kč/měsíc (tj. 55 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  
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VARIANTA  II. 

neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58 m2, ploše pro nájem 58 m2, v 

domě č. p. 2521, příslušném k části obce Přerov I-Město, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť, č. o. 7 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem T*** Š***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 3 

190,- Kč/měsíc (tj. 55 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

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

 

1326/35/7/2020 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním městem jako 

věřitelem a P*** Po***, nar. ***, nájemcem bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, 

příslušném k části obce *** I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem o 

splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na služby spojené s 

užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 27.04.2020 v částce 24.586,00 Kč, 

a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 48 měsíců/500,00 Kč a 1 měsíc/86,00 

Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a 

výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze 

splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.  

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu mezi statutárním městem  jako 

věřitelem a P***P***, nar. ***, nájemcem bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, 

příslušném k části obce ***, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem o splátkách 

pohledávek statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na služby spojené s užíváním 

bytu a vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 27.04.2020 v částce 24.586,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 48 měsíců/500,00 Kč a 1 měsíc/86,00 Kč. 

 

 

Navrhovatel p. Zácha doporučil variantu II. 

Náměstek primátora Mgr. Kouba podal protinávrh – varianta I. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kouby - varianta I.: 9 pro, 2 proti (p. Zácha, Ing. Střelec) 

 

 

1327/35/7/2020 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 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 
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1.054.546,00 Kč za manžely 1). M*** K***, rod.č.: *** ***,). Ž*** K***, rod.č.: ***, *** ***, 750 

02 Přerov, a to za byt č. 1 v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

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

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit 

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 

1.054.546,00 Kč za manžely  1). M*** K***, rod.č.: ***). Ž*** K***, rod.č.: ***, 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 

(***). 

 

 

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

 

PŘESTÁVKA: 11:20 – 11:35 hodin 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1328/35/8/2020 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov 

dle školského zákona  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1a schvaluje výsledky hodnocení práce paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské, ředitelky Základní školy 

Přerov, Boženy Němcové 16 a prodloužení výkonu její práce na místě ředitelky příspěvkové 

organizace od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2026, 

 

 

1b pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

vedoucím pracovním místě dotčené ředitelky v bodě 1 tohoto usnesení.  

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, 

tj. po 30. 4. 2020. 

 

2a schvaluje výsledky hodnocení práce pana Mgr. Martina Černého, ředitele Základní školy 

Přerov, Velká Dlážka 5 a prodloužení výkonu jeho práce na místě ředitele příspěvkové 

organizace od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2026, 

 

2b pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

vedoucím pracovním místě dotčeného ředitele v bodě 2 tohoto usnesení.  

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, 

tj. po 30. 4. 2020. 

 

3a schvaluje výsledky hodnocení práce pana Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., ředitele Základní 

školy Přerov, Želatovská 8 a prodloužení výkonu jeho práce na místě ředitele příspěvkové 

organizace od 1.8.2020 do 31.7.2026, 
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3b pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

vedoucím pracovním místě dotčeného ředitele v bodě 3 tohoto usnesení.  

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, 

tj. po 30. 4. 2020. 

 

4a schvaluje výsledky hodnocení práce pana Mgr. Miroslava Fryštackého, ředitele Základní 

školy Přerov, Svisle 13 a prodloužení výkonu jeho práce na místě ředitele příspěvkové 

organizace od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2026, 

 

4b pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

vedoucím pracovním místě dotčeného ředitele v bodě 4 tohoto usnesení.  

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, 

tj. po 30. 4. 2020. 

 

5a schvaluje výsledky hodnocení práce paní Mgr. Jitky Kořínkové, ředitelky Mateřské školy 

Přerov, Kouřílkova 2 a prodloužení výkonu její práce na místě ředitelky příspěvkové 

organizace od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2026, 

 

5b pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

vedoucím pracovním místě dotčené ředitelky v bodě 5 tohoto usnesení.  

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, 

tj. po 30. 4. 2020. 

 

6a schvaluje výsledky hodnocení práce paní Věry Cimbálníkové, ředitelky Mateřské školy 

Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvkové organizace a prodloužení výkonu její práce na místě 

ředitelky příspěvkové organizace od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2026, 

 

6b pověřuje náměstka primátora pana Mgr. Petra Koubu podpisem potvrzení o výkonu práce na 

vedoucím pracovním místě dotčené ředitelky v bodě 6 tohoto usnesení.  

Výše uvedené potvrzení bude vydáno, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, 

tj. po 31. 5. 2020. 

 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1329/35/8/2020 Záměr uzavření smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými mateřskými 

školami a soukromou základní školou    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov -  nájem objektu k bydlení č.p. 2216, příslušného k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4575/1 (Přerov, Máchova 3), pozemek p.č. 

4576 zahrada o výměře 430 m2, vše v k.ú. Přerov, a výpůjčku pozemku p.č. 4575/1 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov.  

Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování základní školy. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem nebytových prostor v podzemním, prvním 

a druhém nadzemním podlaží stavby občanské vybavenosti č.p. 2883, příslušné k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/4 (Přerov, U Bečvy 2), stavby občanské vybavenosti 

č.p. 2825, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/3 (Přerov, U Bečvy 
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3), pozemku p.č. 3161/2 ostatní plocha o výměře 1 368 m2, vše v k.ú. Přerov, a výpůjčku 

pozemku p.č. 3161/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m2 vše v k.ú. Přerov.  

Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování speciální mateřské školy. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem nebytových prostor v podzemním, prvním 

a druhém nadzemním podlaží objektu k bydlení č.p. 832, příslušného k části obce Přerov I–

Město, na pozemku p.č. 4394/25 (Přerov, Bajákova 18), (vyjma nebytových prostor o 

celkové výměře 158,54 m2 ve správě Odboru správy majetku a komunálních služeb 

Magistrátu města Přerova - bývalá ŠJ), pozemku p.č. 4394/58 ostatní plocha o výměře 3 558 

m2, vše v k.ú. Přerov, a výpůjčku pozemku p.č. 4394/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

558 m2 v k.ú. Přerov.  

Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování mateřské školy. 

 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

1330/35/8/2020 Návrh uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 

školami a soukromou základní školou    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 180.000 

Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 

Přerov, jako předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school 

s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. 

Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a 

tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 440.000 

Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 

Přerov, jako předávajícím a společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, 

se sídlem Přerov, Přerov I–Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí 

dotace se uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 2 

důvodové zprávy. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 400.000 

Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 

Přerov, jako předávajícím a společností Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 

25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Loučská 237/1, jako 

příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 

2024 a tvoří přílohu č. 3 důvodové zprávy. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 

dětem a žákům zapsaným do: 

 Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2,  

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I–

Město, U Bečvy 2883/2, 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad 

Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Loučská 237/1, 
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v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek 

jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na 

dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2024. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti a žáky 

zapsané do jmenovaných škol a umístěné na pracovištích situovaných v Přerově. 

 

5. 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 

379 857,0* 76,7 379 933,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské školy 11 392,2 + 50,0 11 442,2 

3113 610 Základní školy 25 412,6 + 26,7 25 439,3 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 43 604,8 + 76,7 43 681,5 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

1331/35/8/2020 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 

zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 

volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 

2020/2021  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených 

statutárním městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech 

základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy, 

 

3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, dle 

přílohy důvodové zprávy, 

 

vše s účinností od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 
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9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1332/35/9/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, číslo smlouvy: 

SML/0276/2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zrušení veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace číslo SML/0276/2020 ze dne 20. 02. 2020, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Mgr. Ondřejem Tothem, IČ: 03825361, jako 

příjemcem dotace. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace v Dotačním 

programu   A-2020 v oblasti SOC-B na rok 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 

dotace, a společností Psycholog Toth s.r.o., IČ: 09028340, zastoupené jednatelem Mgr. 

Ondřejem Tothem, jako příjemcem dotace, na „Psychologickou podporu rodin pro OSPOD 

Přerov“ v roce 2020. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou důvodové 

zprávy. 

 

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

k uzavření a podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) návrhu na 

usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

1333/35/9/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše pro nájem 52,96 m2, v domě č. 

p. 2511, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť I, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem *** za nájemné ve 

výši 2.559 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, za 

podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu se současnou 

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

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 (1+1), o ploše pro nájem 28,54 m2, v domě 

č. p. 2491, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné ve 

výši 1.532 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše pro nájem 52,28 m2, v domě č. 

p. 2511, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť I, č. o. 22 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní *** za nájemné ve 

výši 2.526 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 21 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s 

panem *** 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 21 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 a č. 

1 Jižní čtvrť I/22, s paní *** 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, s 

panem *** 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, s 

paní *** 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, s 

paní *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, s 

panem *** 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

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

 

1334/35/10/2020 Smlouva o dílo a poskytování e-learningových kurzů pro zaměstnance 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a poskytování služeb uzavřené 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „OZ“) a 

příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále též jako „Autorský zákon a to s 

účinností od 1. 5. 2020 na dobu určitou do 30. 4. 2021 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 
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1335/35/10/2020 Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Zprávu o výsledcích interního auditu za rok 2019 

 

2. ukládá realizovat doporučení, které nebylo ke dni 08.04.2020 realizováno, a to dle přílohy č. 

4 ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2019 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 31.12.2020 

 

3. ukládá realizovat doporučení, které nebylo ke dni 08.04.2020 realizováno, a to dle přílohy č. 

5 ke Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2019 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.12.2020 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

1336/35/10/2020 Uzavření Prováděcí smlouvy na nákup služeb Microsoft M365 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Prováděcí smlouvy č. 2020-037 mezi DNS a. s., se sídlem: Na Strži 

65/1702, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 25146441, jako dodavatelem a statutárním městem 

Přerovem jako objednatelem, ve znění, které je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje podpisem Prováděcí smlouvy č. 2020-037 dle bodu 1 usnesení, Mgr. Petra Karolu, 

vedoucího odboru vnitřní správy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

1337/35/10/2020 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci 

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 
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 ***, na výměnu vstupních vrat objektu č.p.4, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č. 259, k.ú. 

Přerov, ve výši 52 015,- Kč, 

 *** na obnovu komínových těles na domě č.p. 3, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č. 258, k.ú. 

Přerov, ve výši 61 906,- Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

1338/35/10/2020 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

pro účel A Programu: 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, 

Havlíčkova 377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 11 – Rostliny v krajině, ve výši 6 000,- 

Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 

1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Aktivity zahrádkářů 

prospěšné i městu, ve výši 12 750,- Kč, 

 Základní škola J.A.Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se sídlem 

Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24, IČ: 45180083, na projekt Dny s 

EVVákem v Předmostí II. část, ve výši 45 000,- Kč, 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 

12, IČ: 47184469, na projekt Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2020/2021, 

ve výši 26 400,- Kč, 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 

č. 7, 750 11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 50 000,- Kč; 

 

pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000,- Kč; 

 

Pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy 

ORNIS, Přerov, ve výši 300 000,- Kč; 

 

Pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 

Přerov, IČ: 66743885, na projekt Obnova Knejzlíkových sadů, ve výši 284 375,- Kč, 
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 Naše společná krajina z.s., se sídlem Pavlovice u Přerova 274, 751 11 Pavlovice u 

Přerova, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 

34 000,- Kč. 
 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou 

Programu. Termíny realizace aktivit, které se měly dle žádosti o dotaci uskutečnit z části nebo 

zcela v době státem vyhlášených omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-

19, lze dohodnout odlišně, avšak pouze pokud se tyto aktivity uskuteční v době stanovené v 

odstavci 14 schváleného Programu. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit v rámci Programu statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace níže uvedeným žadatelům na uvedené 

aktivity v uvedené výši: 

 

 AJORODINKA mateřská škola o.p.s., se sídlem Želatovská 2617/12, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 02590425, na projekt Živá zahrada, ve výši 11 000,- Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 

Bartošova 24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ: 1985996, na projekt 

Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov, ve výši 

23 100,- Kč. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci Programu statutárního města Přerova 

pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 

(Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

pro účel A Programu: 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, 

Havlíčkova 377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 11 – Rostliny v krajině, ve výši 6 000,- 

Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 

1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Aktivity zahrádkářů 

prospěšné i městu, ve výši 12 750,- Kč, 

 Základní škola J.A.Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se sídlem Přerov, 

Přerov II-Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24, IČ: 45180083, na projekt Dny s EVVákem v 

Předmostí II. část, ve výši 45 000,- Kč, 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 

12, IČ: 47184469, na projekt Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2020/2021, 

ve výši 26 400,- Kč, 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 

7, 750 11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 50 000,- Kč, 

 AJORODINKA mateřská škola o.p.s., se sídlem Želatovská 2617/12, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 02590425, na projekt Živá zahrada, ve výši 11 000,- Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 

Bartošova 24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ: 1985996, na projekt 

Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov, ve výši 

23 100,- Kč; 
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pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000,- Kč; 

 

pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy 

ORNIS, Přerov, ve výši 300 000,- Kč; 

 

pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, 

IČ: 66743885, na projekt Obnova Knejzlíkových sadů, ve výši 291 750,- Kč, 

 Naše společná krajina z.s., se sídlem Pavlovice u Přerova 274, 751 11 Pavlovice u 

Přerova, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 

34 000,- Kč. 
 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou 

Programu. Termíny realizace aktivit, které se měly dle žádosti o dotaci uskutečnit z části nebo 

zcela v době státem vyhlášených omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-

19, lze dohodnout odlišně, avšak pouze pokud se tyto aktivity uskuteční v době stanovené v 

odstavci 14 schváleného Programu. 

 

 

VARIANTA  III. 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova z důvodu mimořádné situace v důsledku 

preventivních opatření proti šíření nemoci COVID-19 neschválit v rámci Programu 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace pro účel A Programu níže 

uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, 

Havlíčkova 377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 11 – Rostliny v krajině, ve výši 6 000,- 

Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 

1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Aktivity zahrádkářů 

prospěšné i městu, ve výši 12 750,- Kč, 

 Základní škola J.A.Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se sídlem Přerov, 

Přerov II-Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24, IČ: 45180083, na projekt Dny s EVVákem v 

Předmostí II. část, ve výši 45 000,- Kč, 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 

12, IČ: 47184469, na projekt Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2020/2021, 

ve výši 26 400,- Kč, 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 

7, 750 11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 50 000,- Kč, 

 AJORODINKA mateřská škola o.p.s., se sídlem Želatovská 2617/12, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 02590425, na projekt Živá zahrada, ve výši 11 000,- Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 

Bartošova 24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ: 1985996, na projekt 

Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov, ve výši 

23 000,- Kč; 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
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pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000,- Kč; 

 

pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy 

ORNIS, Přerov, ve výši 300 000,- Kč; 

 

pro účel D Programu: 

Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt Obnova Knejzlíkových sadů, ve výši 291 750,- Kč, 

Naše společná krajina z.s., se sídlem Pavlovice u Přerova 274, 751 11 Pavlovice u Přerova, 

IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 34 000,- 

Kč. 
 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou 

Programu. Termíny realizace aktivit, které se měly dle žádosti o dotaci uskutečnit z části nebo 

zcela v době státem vyhlášených omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-

19, lze dohodnout odlišně, avšak pouze pokud se tyto aktivity uskuteční v době stanovené v 

odstavci 14 schváleného Programu. 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel Ing. Měřínský: 8 pro, 1 proti (Ing. Střelec), 

1 se zdržel (Mgr. Kouba), 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

1339/35/10/2020 Obecně závazná vyhláška č. ..../2020 k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 

hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 
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11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

 návrh na usnesení 

 

1340/35/11/2020 Podnět člena Rady města Přerova Mgr. Jaroslava Hýzla 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí , že Mgr. Jaroslav Hýzl, člen Rady města Přerova 

a jednatel společnosti Sportoviště Přerov s.r.o., předloží na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu                                    

č. MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.4.2019, který se bude týkat financování společnosti Sportoviště 

Přerov s.r.o. 

 

Hlasování: jednomyslně - 11 pro 

 

 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 35. schůzi Rady města Přerova konanou dne 8. dubna  2020     

ve 12:15 hodin. 

 

 
V Přerově dne 8. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                      Michal Zácha 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova  


