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USNESENÍ z 36. schůze Rady města Přerova konané dne 30. dubna 2020 

 

1341/36/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 36. schůze Rady města 

Přerova konané dne 30. dubna 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 36. schůze Rady města Přerova konané dne 30. dubna 2020,  

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu          

36. schůze Rady města Přerova.  

 

 

1342/36/3/2020 Návrh personální změny - komise. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává Zdeňka Kadlece z funkce organizačního pracovníka Komise pro majetkové 

záležitosti, a to s účinností k 30. 4. 2020,  

 

2. jmenuje Mgr. Lucii Soldanovou do funkce organizačního pracovníka Komise pro majetkové 

záležitosti, a to s účinností od 1. 5. 2020.  

 

 

1343/36/4/2020 Rozpočtové opatření č. 7 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

1344/36/6/2020 Memorandum o spolupráci  při vzniku inovačního hubu - "Blažkův 

dům" a schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové 

dokumentace akce "Blažkův dům - inovační  centrum (rekonstrukce, 

stavební úpravy)   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci při podpoře, přípravě a realizaci projektu 

vybudování a provozování inovačního hubu, dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce "Blažkův 

dům - inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)" mezi Statutárním městem Přerov, 

jako objednatelem a společností PRINTES-ATELIER, s.r.o., IČ 25391089, Přerov I-Město, 

Mostní 1876/11a, PSČ 75002, jako zhotovitelem ve znění dle přílohy  
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1345/36/6/2020 Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova - 

odstoupení od projektu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje odstoupení od projektu "Telematické systémy pro 

veřejné parkovací plochy města Přerova", dle důvodové zprávy.  

 

1346/36/6/2020 Zpracování dokumentace pro provádění stavby "Kanalizace Penčice" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby 

"Kanalizace Penčice" mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem a společností 

PROJEKTY VODAM s.r.o., IČ 26821443 , Galašova 158 , 753 01 Hranice, jako zhotovitelem 

ve znění dle přílohy,  

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem za nabídkovou cenu 

790.000,00 Kč bez DPH, tj. 955.900,00 vč. DPH  

 

 

1347/36/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ 

- schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3313 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210387 

– Stavební úpravy kina Hvězda) 
13 500,0 - 650,0 12 850,0 

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210375 

– Rekonstrukce opěrné zídky na  

nábř. R. Lukaštíka) 

2 597,5 + 650,0 3 247,5 

 

 

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

„Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“, 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,  

 

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

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

 

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

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

 
 

Pořadové 

číslo 

Člen 

komise 
Organizace Náhradník  Organizace 

1. *** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
2. *** Odbor řízení projektů a investic, oddělení 

investic 
*** Odbor řízení projektů a investic, 

oddělení investic 
3. *** projektant *** Odbor řízení projektů a investic, 

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

 

6. 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,  

 

7. 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.  

 

 

1348/36/6/2020 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na nám. 

Přerovského povstání“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení externího administrátora podlimitní veřejné zakázky 

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

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Energetická 

opatření v budově č. p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání“ je účastník výběrového řízení 

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

jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na základě stanoveného kritéria 

hodnocení nejnižší nabídkové ceny a současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky,  

 

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

obchodní společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, na podlimitní veřejnou zakázku „Energetická 

opatření v budově č. p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání“. Cena za plnění bude činit 20 

089 548,15 Kč bez DPH, tj. 24 308 353,26 Kč včetně DPH, 

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

dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové na 

základě jejího pověření usnesením 33. Rady města Přerova usnesení č. 1185/33/6/2020 ze dne 

5. 3. 2020.  
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1349/36/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad budovou 

hotelu zimního stadionu v Přerově“ -  rozhodnutí o výběru dodavatele, 

schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v 

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky 

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

budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z 

doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů podle § 42 odst. 1 zákona,  

 

2. rozhodla o výběru dodavatele H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, 

kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrala k uzavření smlouvy jako 

jediného účastníka zadávacího řízení,  

 

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

objednatelem a vybraným dodavatelem H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 

25835661, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné 

zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 4.795.000,00 Kč bez DPH, sazba DPH je 21%. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 33. Rady města Přerova konané dne 

5. března 2020 (č. usn. 1181/33/6/2020), Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora.  

 

 

1350/36/6/2020 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci veřejné zakázky 

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27 jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle 

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

znění,  

 

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

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

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím 

administrátorem, společností VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ: 250 84 

275.  

 

 

1351/36/6/2020 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci veřejné zakázky 

„Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“ 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky Centrální pojištění 

Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací jinou osobou, tj. 

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

zakázek, v platném a účinném znění,  

 

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

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

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím 

administrátorem, společností QCM s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ: 26262525.  

 

 

1352/36/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 356 a p.č. 357, oba  

v k.ú. Přerov. 

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

statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 

pozemku p.č. 356 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2, pozemku p.č. 357 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 73 m2, oba v k.ú. Přerov.  

 

1353/36/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - snížení nájmu nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova – části pozemků p.č. 4135/4, p.č. 

4973 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr snížení ročního nájemného nájemci společnosti 

outdoor akzent s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, Praha 4 IČ 00545911, která má pronajaty části 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova p.č. 4973 a p.č. 4135/4 oba v k.ú. Přerov za účelem 

umístění celkem 4 ks reklamních panelů, z původní výše nájemného 31.500,- Kč/rok o 90%, tj. na 

3.150,- Kč/rok po celou dobu trvání nouzového stavu či jiného krizového stavu podle krizového 

zákona nebo mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a o 50%, tj. na 15.750,- 

Kč/rok po dobu 1 roku po skončení nouzového stavu či jiného krizového stavu podle krizového 

zákona nebo mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.  

 

1354/36/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 593/2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 

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

(stavební zákon). 

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

pozemku p.č. 593/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova do 

majetku statutárního města Přerova.  

 

1355/36/7/2020 Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerov –  prostoru v budově občanské 

vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která 

je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 14)  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku prostoru       

v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí 

pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 14) - místnost č. 21 o výměře 36,96 m2.  

 

1356/36/7/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 5300/1     

v k.ú. Přerov  

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

statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 5300/1 ost. pl., manipulační plocha o 

výměře cca 500 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

1357/36/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 14 ostatní plocha o výměře 49 m2 

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

 

1358/36/7/2020 Záměr statutárního města Přerov - pacht nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 174/7 a  části 

pozemku p.č. 175/1 oba v k.ú. Staměřice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht pozemku p.č. 

174/7 orná půda o celkové výměře 774 m2 a části pozemku p.č. 175/1 trvalý travní porost o 406 m2 oba 

v k.ú. Staměřice.  

 

1359/36/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

částí pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

684/2 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 349-147/2019 označené jako pozemek p.č. 

684/5 ostatní plocha o výměře 103 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova 

do podílového spoluvlastnictví paní J*** R***, bytem *** k id ½ a pana P*** G***, bytem 

M*** za kupní cenu ve výši 20.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.  

 

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

684/2 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 349-147/2019 označené jako pozemek p.č. 

684/6 ostatní plocha o výměře 73 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví paní A*** R***, bytem *** za kupní cenu ve výši 14.600,- Kč - cena v místě a 

čase obvyklá.  

 

 

1360/36/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 5176/50  a p.č. 5207/79 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5176/50 ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 180 m2 a p.č. 5207/79 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 500 m2 oba v k.ú. 

Přerov ze spoluvlastnictví J*** S***Přerov I-Město k id.1/8, M***S***, Přerov I-Město, k id 

1/8, J*** S***,Přerov I-Město k id. 3/4 do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v 

čase a místě obvyklou 248 950,-Kč.  

 

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

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  37 347,0 * - 249,0 37 098,0 
3639 530 Komunální služby a územní rozvoj 

j. n.  

  

4 892,8 * + 249,0 5 141,8 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh  

 

 

1361/36/7/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 208/5  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

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

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

p. č. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví ČR, s 

příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Praha 2 - Nové Město.  

 

1362/36/7/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 3805/10  v k.ú. Přerov 

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

převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 3805/7 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 6895-8/2019 označené jako pozemek 

p.č. 3805/10 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s příslušností hospodařit 

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

Město.  

 

1363/36/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 184, příslušné k části 

obce Přerov XII-Žeravice, na pozemcích p.č. 203, p.č. 416, p.č. 198 v 

k.ú. Žeravice (bývalá MŠ v Žeravicích) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské 

vybavenosti č.p. 184, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, na pozemcích p.č. 203, p.č. 416, p.č. 

198 v k.ú. Žeravice (bývalá MŠ Žeravice) o celkové výměře 65,91 m2 mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a J*** V***, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s 

účinností od 1.6.2020 s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 6.591,-Kč/rok (bez 

DPH). Účelem nájmu bude využití prostoru pro trénování a umístění posilovacích cvičebních strojů. 

Náklady na energie budou hrazeny samostatně.  

 

1364/36/7/2020 Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání v budovách ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – doplnění přílohy č. 1  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení 1321/35/7/2020 z 35. schůze Rady 

města Přerova konané dne 8. 4. 2020, kterou se doplňuje příloha č. 1 důvodové zprávy o další objekty, 

na něž se vztahuje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 nájemců prostor sloužících k 

podnikání v budovách ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu v ČR dne 12.3.2020 ve výši 3/12 z ročního nájemného pro rok 2020.  

 

1365/36/7/2020 Právo provést stavbu a výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví 

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas s právem provést stavbu mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a Ing. H*** Š***, jako stavebníkem na stavbu „Venkovní svislá zdvihací plošina“ 

na část pozemku p.č. 4293/1 ost.pl., zeleň v k.ú. Přerov dle situačního snímku.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 4293/1 ost. pl., zeleň o výměře 5 

m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a Ing. H***Š***, jako 

vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 

Účelem výpůčky bude umístění venkovní svislé zdvihací plošiny.  

 

 

1366/36/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova, a to budově bez čp/če (hotel), 

která je součástí zastavěného pozemku p.č. 5307/208, budově č.p. 2885 

(zimní stadion) vystavěné na pozemcích p.č. 5307/108, 5307/610, 

5307/611, 5307/612 a 5307/613, budově č.p. 2884 (městská sportovní 

hala), která je součástí zastavěného pozemku p.č. 5307/209 a dále 

postavená na pozemku p.č. 5307/623 a budově č.p. 852 (plavecký 

areál), která je součástí pozemku p.č. 4307,  to vše v k.ú. Přerov, obec 

Přerov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti umístit a provozovat na služebných nemovitých 

věcech zařízení a technologie ve vlastnictví Teplo Přerov a.s. a s tím spojeného omezení povinného, 

spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup na 

zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění zařízení a technologií ve vlastnictví Teplo Přerov a.s., k tíži nemovitých věcí – budov: 

• bez čp/če (hotel), která je součástí zastavěného pozemku p.č. 5307/208, 

• č.p. 2885 (zimní stadion) vystavěné na pozemcích p.č. 5307/108, 5307/610, 5307/611, 5307/612 a 

5307/613, 

• č.p. 2884 (městská sportovní hala), která je součástí zastavěného pozemku p.č. 5307/209 a dále 

postavená na pozemku p.č. 5307/623, 

• č.p. 852 (plavecký areál), která je součástí pozemku p.č. 4307, 

to vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, a to ve prospěch společnosti Teplo Přerov a.s. se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 25391453 a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti.  

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti a společností Teplo Přerov a.s. se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 

25391453, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – 

služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou dle znaleckých 

posudků ve výši 426.460,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  
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1367/36/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Předmostí. 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační 

vedení veřejné komunikační sítě a s tím spojené omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět 

a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, 

za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Předmostí v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1284-53/2019, 

za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.  

 

1368/36/7/2020 Výpůjčka movité věci statutárním městem Přerovem - kontejneru za 

účelem zřízení zázemí mobilní testovací stanice pro odběr vzorků 

pacientům s podezřením na Covid-19 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movitou věc - kontejner 

nevybavený (606x244x280) - výrobní číslo: 021819279 mezi společností STRABAG a.s., se sídlem 

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 jako půjčitelem a statutárním městem 

Přerov jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2020. Účelem 

výpůjčky je užívání předmětu výpůjčky jako zázemí mobilní testovací stanice pro odběr vzorků.  

 

1369/36/7/2020 Realizace stavby „Oprava místní komunikace Za Mlýnem“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souvislosti se stavbou „Přerov,- rekonstrukce kanalizačního sběrače NA“ 

(investorem jsou Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.) provést stavbu „Oprava místní 

komunikace Za Mlýnem“ a to v úseku od křižovatky se silnicí III/04724 ulice Za mlýnem po 

křižovatku s místní komunikací ulice Kopaniny. Oprava spočívá ve výměně živičné obrusné 

vrstvy, včetně výškových úprav poklopů a uličních vpustí, za předpokladu finančního krytí.  

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb uzavřením Smlouvy o dílo s firmou 

STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 na realizaci stavby dle bodu 1. za 

nabídkovou cenu 400 014,- Kč bez DPH, tj. 484 016,94 Kč vč. DPH , viz příloha č.1.  

 

 

1370/36/7/2020 Dodávka workoutové cvičební sestavy pro místní část Újezdec - 

uzavření smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností COLMEX 

s.r.o., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČO: 29037221, ve znění dle přílohy č.1. 

Celková cena za provedení díla nepřesáhne částku 258.167,00- Kč vč. DPH.  

 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.07.2020 
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2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb uzavřením smlouvy o dílo se 

společností COLMEX s.r.o., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČO: 29037221 dle 

přílohy č.1, za podmínky finančního krytí.  

 

 

1371/36/7/2020 Schválení Dodatku č. 2 k Závěrkovému listu č. KBP-EE-2019013-1 na 

sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k závěrkovému listu č. KBP-

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

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

IČ: 27386643, DIČ:27386643.  

  

Předmětem Dodatku č. 2 je doplnění 1 odběrného místa dle důvodové zprávy. Pro období dodávek 

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

odběratele, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.2 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke závěrkovému listu č. 2019013-1 

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

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

28. června 2018.  

 

1372/36/9/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 2 (1+0), o ploše 

27,29 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném 

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

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 15 (1+0), o ploše 

26,46 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném 

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

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

989,- 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. Podmínkou je uzavření 

dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 (2+1), o ploše 73,06 m2, v domě č. 

p. 608, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. Přerov, 

Škodova č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem ***, trvale bytem ***, 

za nájemné ve výši 3.924,- 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. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+kk), o ploše pro nájem 43,14 m2, v domě 

č. p. 741, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 915, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem ***, trvale bytem ***, za 



11 

 

nájemné ve výši 2.317 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

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

Podmínkou je vrácení doposud užívaného obecního bytu. Pan *** souhlasí s převzetím bytu 

ve stavu, v jakém se nachází.  

 

 

1373/36/10/2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem zajišťujícím 

provoz MAD Přerov, se společností ARRIVA MORAVA a.s., IČ 258 27 405, se sídlem 

Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava  

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku  

 

 

1374/36/10/2020 Souhlas zřizovatele se snížením nájemného z nebytových prostor 

sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví statutárního města 

Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 nájemcům z nebytových prostor 

sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví statutárního města Přerova 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,  

 

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

Jaroslava Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením a 

podpisem dodatků k nájemním smlouvám mezi příspěvkovou organizací Kulturní a 

informační služby města Přerova jako pronajímatelem a nájemci uvedenými v příloze 1, a to v 

rozsahu dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

1375/36/10/2020 Podněty a připomínky z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 29.05.2020 
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2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

1376/36/11/2020 Zprovoznění mateřských škol  

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora panu Mgr. Petru Koubovi projednat a 

stanovit s ředitelkami mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem termín a podmínky 

znovuotevření mateřských škol včetně pravidel jejich naplněnosti a forem úhrady úplaty za předškolní 

vzdělávání.  

 

V Přerově dne 30. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova 

 


