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USNESENÍ z 37. schůze Rady města Přerova konané dne 14. května 2020 

 

1377/37/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 37. schůze Rady města 

Přerova konané dne 14. května 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 37. schůze Rady města Přerova konané dne 14. května 2020,  

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 37. schůze 

Rady města Přerova.  

 

 

1378/37/3/2020 Řešení bezpečného přecházení chodců u budovy ZUŠ Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce u okružní 

křižovatky u budovy Základní umělecké školy B. Kozánka v Přerově, konkrétně na větvi 

okružní křižovatky ul. Čechova  

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy realizací 

bezpečnostních opatření dle důvodové zprávy.  

 

 

1379/37/4/2020 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2019, včetně příloh         

a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2019, a to s 

výhradou týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření, 

b) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

c) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova ke dni 

31.12.2019,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě 

splatnosti statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací ke dni 

31.12.2019 dle přílohy č. 13.  

 

 

1380/37/5/2020 Rozpočtové opatření č. 8 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1),  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

1381/37/5/2020 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy.  

 

1382/37/5/2020 Rozpočtové opatření č. 9 

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

rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy.  

 

1383/37/5/2020 Platební terminály - informace  

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o rozšíření služby zajišťované 

společností Global Payments, s. r. o., o poskytnutí platebního terminálu nezbytného pro činnost 

platbomatu.  

 

1384/37/5/2020 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2019 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit roční účetní 

závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2019, a to v souladu se zákonem              

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,         

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

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a to včetně výsledku hospodaření ve výši 

209.918.743,66 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních 

období.  

 

1385/37/5/2020 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace - podpory de minimis č. SML/1609/2019 se subjektem PiTV 

StarMedia s. r. o. na výrobu tří dvanáctidílných publicistických seriálů 

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

Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace – podpory de minimis č. SML/1609/2019 se subjektem 

PiTV StarMedia s. r. o., se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov I – Město, 750 02 Přerov,          

IČ: 03930785 dle návrhu znění v příloze tohoto materiálu.  

 

1386/37/6/2020 Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zpracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení a projektové 

dokumentace pro provádění stavby na akci "Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově".  

 

2. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje zadáním zpracování dokumentace dle 

bodu 1.  
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1387/37/6/2020 Úprava financování podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2. stavba 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření "Dohody o způsobu 

financování stavby podchodu cyklostezky uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů" mezi statutárním městem Přerovem, Správou železnic, 

státní organizací a společnostmi sdruženými ve společnost "Přerov", jejímiž členy jsou: firmy 

EUROVIA CS a.s., Subterra a.s., STRABAG Rail a.s. a GJW Praha spol. s r.o., upravující 

způsob financování podle požadavků SFDI jako poskytovatele příspěvku městu na výstavbu 

podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě       

o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 04.03.2019, uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (nyní Správa železnic, státní 

organizace), který upravuje financování výstavby podchodu cyklostezky v rámci 

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba v souladu s dohodou dle bodu 1.,  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit podpisem dohody dle bodu 1.                

a dodatku dle bodu 2. primátora Ing. Petra Měřínského  

 

 

1388/37/7/2020 Veřejná zakázka „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, 

Velká Dlážka 5“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“, postupem dle 

ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 5/2018 a č. 13/2019,  

 

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

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

 

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

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

Pořadové číslo 
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. *** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
2. *** Odbor řízení projektů 

a investic, oddělení 

investic 

*** Odbor řízení projektů 

a investic, oddělení 

investic 
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3. *** Ředitel Základní školy 

Přerov, Velká Dlážka 

5 

***j Zástupce ředitele 

Základní školy Přerov, 

Velká Dlážka 5 

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

investic 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,           

k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

1389/37/7/2020 Veřejná zakázka „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, 

Kopaniny 8, 10, 12, 14“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“ dle důvodové 

zprávy,  

 

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

„Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“, postupem dle 

ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 ve znění č. 05/2018 a ve znění 

č.13/2019,  

 

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

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

 

4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018 a ve znění 13/2019, 

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

  
Člen komise Organizace Náhradník Organizace 
*** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
*** TONZA engineering s.r.o. *** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení investic 
*** Magistrát města Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, Oddělení investic 
*** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení investic 
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

*** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,          

k jeho uzavření a jeho podpisu  

 

 

1390/37/7/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy                

s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova“, 

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

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

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 společnost AlfaPOL s.r.o., se sídlem U Tiskárny 

616/9, 702 00 Ostrava Přívoz, IČ: 25896512, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,  

 

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

„Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova“, je účastník výběrového řízení č. 4 

společnost STAVBY A STATIKA s.r.o., se sídlem 1. máje 230, 739 01 Třinec, IČ: 29451809, 

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 STAVBY A STATIKA s.r.o., se sídlem 1. máje 230, 739 01 Třinec, IČ: 

29451809, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce mostního 

objektu na ul. Skopalova.“ 

Cena za plnění bude činit: 2 321 218,85 Kč bez DPH, tj. 2 808 674,81 Kč včetně 21% DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové,        

na základě jeho pověření usnesením 34. Rady města Přerova č. usnesení 1246/34/6/2020        

ze dne 26. 3. 2020.   

 

1391/37/7/2020 Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a 

jím zřízených příspěvkových organizací“ – schválení smlouvy o 

centralizovaném zadávání 

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

o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění Statutárního 

města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy  
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1392/37/7/2020 „Redigitalizace kina Hvězda“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu „Redigitalizace kina Hvězda“, dle důvodové zprávy,  

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z příslušného 

programu Olomouckého kraje pro r. 2020 na projekt „Redigitalizace kina Hvězda“, dle 

důvodové zprávy.  

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci.  

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit podání žádosti o dotaci na realizaci 

projektu a to z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém 

kraji v roce 2020, dle důvodové zprávy,  

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prohlásit, že statutární město Přerov je 

vlastníkem objektu č.p. 243 (Kino Hvězda), Přerov, včetně jeho zařízení a vybavení,  

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit deklaraci závazku ponechání majetku 

pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku města, dle důvodové zprávy.  

 

 

1393/37/8/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557 a 

pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, 

p.č. 1635, p.č. 1656 a  p.č. 1667 všechny v k.ú. Žeravice 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557 ostatní plocha            

o výměře cca 160 m2, pozemků p.č. 1609/2 orná půda o výměře 512 m2, p.č. 1629 ostatní plocha          

o výměře 4050 m2, p.č. 1631 ostatní plocha o výměře 436 m2, p.č. 1632 ostatní plocha o výměře       

634 m2, p.č. 1633 ostatní plocha o výměře 957 m2, p.č. 1634 orná půda o výměře 1652 m2, p.č. 1635 

ostatní plocha o výměře 1615 m2, p.č. 1656 lesní pozemek o výměře 1980 m2 a p.č. 1667 ostatní 

plocha o výměře 765 m2 všechny v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova.  

 

1394/37/8/2020 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří,     

v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské 

vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na 

nám. Svobody v Přerově) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – udělení souhlasu dle 

ustanovení § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,             

s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 24.7.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

17.6.2016 a dodatku č. 2 ze dne 20.7.2018 na nájem pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, o výměře 

30 m2, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná        

k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově) uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako pronajímatelem a P*** H***, místem podnikání ***, jako nájemcem, na základě 
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Dohody o postoupení práv a povinností ze dne 10.3.2020 uzavřené mezi P*** H***, místem 

podnikání ***, jako převodcem a panem A***A***, bytem ***, jako nabyvatelem.  

 

1395/37/8/2020 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5000/1 v k.ú. Přerov 

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

p.č. 5000/1 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Přerov.  

 

1396/37/8/2020 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov 

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

p.č. 5734/20 ost. pl., jiná plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 

Přerov.  

 

1397/37/8/2020 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova –  částí pozemku  p.č. 805/6  v k.ú.  

Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht částí pozemku 

p.č. 805/6 ovocný sad o výměře 409 m2 v k.ú. Dluhonice.  

 

1398/37/8/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v 

budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Trávník 20) 

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

jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 271/6424 z vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

1399/37/8/2020 Záměr statutárního města Přerov - převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – částí  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

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

pozemku p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 71 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

1400/37/8/2020 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  ruší své usnesení č. 1258/34/7/2020 ze dne 26.3.2020.  
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem částí pozemku p.č. 2883/1 ost. pl., ost. 

komunikace o celkové výměře 91 m2 v k.ú. Přerov.  

 

 

1401/37/8/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice  

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

převod pozemku p.č. 998 orná půda o výměře cca 64 m2 a pozemku p.č. 1001 orná půda o výměře     

29 m2 oba v k.ú. Žeravice. z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů Mgr. 

M.S. a Mgr. M.S., za kupní cenu ve výši 26.000,- Kč včetně DPH.  

 

1402/37/8/2020 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov 

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

převod pozemku p.č. 1250 ostatní plocha o výměře 954 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460.  

 

1403/37/8/2020 Převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku  p.č.  4929/2  v k.ú.  Přerov 

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

převod pozemku p.č. 4929/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti FUDENCIA s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Blahoslavova 76/12, IČ 29385385, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 23.500,-Kč (bez DPH).  

 

1404/37/8/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 214/3 a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky  

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

převod pozemků p.č. 214/3 trvalý travní porost o výměře 1077 m2 a p.č. 214/4 zast.pl. o výměře 66 m2 

oba v k.ú. Penčičky z majetku České republiky, hospodaření se svěřeným majetkem vykonává Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo nábř. 390/42 za kupní cenu 

485.000,- Kč.  

 

1405/37/8/2020 Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 

4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

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

o výměře cca 23 m2, části p.č. 4218/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 a části p.č. 5096 ostatní 

plocha o výměře cca 100 m2 v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 ostatní 

plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se 

sídlem Praha-Stodůlky, Nárožní 1359/1, IČ: 26178541, s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

nemovitostí. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě, směnná smlouva bude uzavřena 

nejpozději do 90 dnů ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro 

užívání stavby "I/55 MÚK Přerov-Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky Velká Dlážka" a 

stavby "Propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická", vyhotovení geometrického plánu na oddělení 
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směňovaných částí pozemků a směňované části pozemků budou bez jakýchkoli právních vad, zejména 

bez zatížení zástavním právem smluvním.  

 

1406/37/8/2020 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 

prospěch statutárního města Přerova  k tíži pozemku p.č. 497/1 v k.ú. 

Penčice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení služebnosti odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene strpět na služebném pozemku sjezd vybudovaný v rámci stavby 

„Přístup k pozemku p.č. 258/1 v rámci novostavby objektu garáže RD na pozemku p.č. 148/1 a p.č. 

258/2 v k.ú. Penčice" 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 oprav a údržby tohoto sjezdu k tíži pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice, ve vlastnictví 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a 

budoucím povinným), statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným) a paní J***P***, 

bytem *** (jako nájemcem a investorem). 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, úplatně. Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena po dokončení stavby, vyhotovení geometrického plánu na vymezení rozsahu 

služebnosti a znaleckého posudku na stanovení výše jednorázové úhrady.  

 

1407/37/8/2020 Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. s. 

– o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o darování 

finančních prostředků ve výši 3.000.000,-Kč na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. 

Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“ mezi statutárním městem 

Přerovem jako dárcem a Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-

Hodolany , IČO:60609460 jako obdarovaným.  

 

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

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
2219 024 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0240580 

– Vybudování parkoviště v areálu 

nemocnice) 

3 000,0 - 3 000,0 0,0 

2219 534 Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací (dar) 
0,0 + 3 000,0 3 000,0 

 

 

1408/37/8/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 65/43 v k.ú. 

Vinary u Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva. 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování               
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a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 65/43 ostatní plocha o výměře 99  m2 

v k.ú. Vinary u Přerova L.J.   k id ½,  M.K.   k id ½  jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

1409/37/8/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 386/5, p.č. 

386/22, oba v k.ú. Lověšice u Přerova prominutím povinností (dluhu) 

osobám povinným z předkupního práva. 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování               

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

- k pozemku p.č. 386/5 orná půda o výměře 2559 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova M.H.   k id ¼, 

Ing. J.H.   k  id 1/4, J.S.   k id 1/2, jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

- k pozemku p.č. 386/22 orná půda o výměře 1364 m2  v k.ú. Lověšice u Přerova Mgr. A.H.      

k id ½, H.Z.   k id 1/2, jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

1410/37/8/2020 Schválení realizace investiční akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení 

v Přerově II – Předmostí, ul. 1. května“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

osvětlení v Přerově II – Předmostí, ul. 1. května“ v roce 2020 dle důvodové zprávy,  

 

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

osvětlení v Přerově II – Předmostí, ul. 1. května“ mezi zhotovitelem společností 

SIGNALBAU a.s., se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III - Lověšice, IČ 25840819, DIČ 

CZ25840819, a statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, jako stavebníkem, 

ve znění dle přílohy č. 1,  

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a investorem za nabídkovou cenu       

574 894,00 Kč bez DPH, tj. 695 622,00 vč. DPH.  

 

 

1411/37/8/2020 Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální 

služby města Přerova, p.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. se sídlem Přerov, 

Kabelíkova 14a, IČ: 49558854 vydané dne 3.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.2.2010, 

dodatku č. 2 ze dne 15.12.2010, dodatku č. 3 ze dne 27.4.2011, dodatku č. 4 ze dne 29.6.2011, 

dodatku č. 5 ze dne 7.2.2012, dodatku č. 6 ze dne 6.11.2012, dodatku č. 7 ze dne 7.2.2012, 

dodatku č. 8 ze dne 9.9.2015 a dodatku č. 9 ze dne 28.2.2019. Dodatkem č. 10 statutární město 

Přerov, jako zřizovatel předává do hospodaření Sociálním službám města Přerova, 

příspěvkové organizaci nemovitý majetek prostory sloužící k podnikání - kuchyňský blok - 

pavilon A a bufet - pavilon C o celkové výměře 229,48 m2 v objektu občanské vybavenosti 
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č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušné k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, v pořizovací hodnotě 9.787.095,67 Kč, s účinností od 1.8.2020.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 

statutární městem Přerov, jako dárcem, a příspěvkovou organizací Sociální služby města 

Přerova, p.o., se sídlem Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854, jako obdarovaným, jejímž 

předmětem jsou movité věci v příloze č. 1.  

 

 

1412/37/8/2020 Návrh Zastupitelstvu města Přerova - schválení „Územní energetická 

koncepce města Přerova“ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit „Územní 

energetickou koncepci města Přerova“ (aktualizace 2018-2042, akční plán 2020-2025)  

 

1413/37/9/2020 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 

vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Přerov, 

Máchova 14 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení 

tajemníka konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na 

obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy 

Přerov, Máchova 14 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14 paní I.Z. ke dni 31. 8. 2020,  

 

2. schvaluje sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14, zřízené 

statutárním městem Přerov,  

 

3. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14, zřízené 

statutárním městem Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 15. 5. 2020. 

Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 

příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14: 

  

 Mgr. Petr Kouba (člen určený zřizovatelem) 

 Mgr. Romana Pospíšilová (člen určený zřizovatelem) 

 Mgr. Eva Břenková (člen určený Krajským úřadem Olomouckého kraje) 

 Bc. Marta Nováková (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, 

ředitelka Mateřské školy Olomouc, Helsinská 11, člen určený Českou školní inspekcí) 

 Zdeňka Studená (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, 

ředitelka Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5, člen určený Českou školní inspekcí) 

 Ivana Zdařilová (pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřská škola 

Přerov, Máchova 14) 

 Mgr. Ester Šturmová (školní inspektorka České školní inspekce)  

 

4. jmenuje předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14 - pana Mgr. 

Petra Koubu, s účinností od 15. 5. 2020,  
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5. pověřuje paní Jitku Sotorníkovou, zaměstnankyni Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení 

školství a mládeže Magistrátu města Přerova, tajemníkem konkursní komise pro konkursní 

řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Přerov, Máchova 14, s účinností od 15. 5. 2020,  

 

6. vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14 zřízené statutárním městem Přerov, dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

1414/37/9/2020 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Újezdec  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2020/2021 výjimku z maximálního počtu 

dětí v Mateřské škole Přerov–Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, kde lze naplnit třídu 

mateřské školy v Újezdci do počtu 25 dětí.  

 

1415/37/9/2020 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – přípravná třída   

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16, pro školní rok 2020/2021, a to v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), za předpokladu splnění 

podmínek ustanovených v § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vykrytí 

přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky přidělovanými Krajským 

úřadem Olomouckého kraje.  

 

1416/37/9/2020 Obědy do škol v Olomouckém kraji II – souhlas zřizovatele  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí se zapojením níže uvedených základních a mateřských škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem do projektu Olomouckého kraje s názvem „Obědy do škol v Olomouckém 

kraji II“, který je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Do projektu se 

zapojí: 

  

 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, 

 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2,  

 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, 

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, 

 Mateřská škola Přerov, Komenského 25, 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, 

 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44,  

 Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 

 Mateřská škola Přerov, Máchova 8, 

 Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, 

 Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem souhlasu zřizovatele školy se 

zapojením do projektu dle bodu 1 tohoto usnesení.  
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1417/37/9/2020 Uzavření smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými mateřskými 

školami a soukromou základní školou    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 

Přerovem jako pronajímatelem a půjčitelem 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 nájemcem a vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou 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, movité věci specifikované      

v předávacím protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 smlouvy a výpůjčka pozemku p.č. 

4575/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov.  

Smlouva o nájmu a výpůjčce tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 

Přerovem jako pronajímatelem a půjčitelem a společností Speciální mateřská škola A & J 

s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako nájemcem        

a vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou 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 

3), pozemku p.č. 3161/2 ostatní plocha o výměře 1 368 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci 

specifikované v předávacím protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 smlouvy a výpůjčka 

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

Smlouva o nájmu a výpůjčce tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy.  

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 

Přerovem jako pronajímatelem a půjčitelem 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 nájemcem a vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou 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, movité věci specifikované v předávacím 

protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 smlouvy a výpůjčka pozemku p.č. 4394/25 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 558 m2 v k.ú. Přerov.  

Smlouva o nájmu a výpůjčce tvoří přílohu č. 3 důvodové zprávy.  

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření smluv o nájmu                

a výpůjčce dle bodů 1, 2 a 3 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření          

a podpisu.  

 

1418/37/9/2020 Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol 

ve vztahu k médiím“ 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

realizaci pilotního projektu Televize Přerov s.r.o., IČ: 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov     

I-Město, 750 02 Přerov - „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve vztahu k médiím“  

ve spolupráci se Základní školou Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, 

Trávník 27.  
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1419/37/9/2020 Souhlas zřizovatele k podání žádosti do grantového řízení ČEZ  

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

do grantového řízení Oranžové hřiště 2020 z Nadace ČEZ, jejímž předmětem bude pořízení herních 

prvků na víceúčelové školní hřiště přístupné i veřejnosti. V případě poskytnutí nadačního příspěvku je 

Základní škola Přerov, Svisle 13 oprávněna tento přijmout do svého majetku.  

 

1420/37/9/2020 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; 

Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 

spádových základních škol na území města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o vytvoření 

společného školského obvodu základní školy pro plnění povinné školní docházky mezi 

statutárním městem Přerovem a obcí Bochoř, IČ: 00301051, se sídlem Náves 202/41, PSČ 

75108 Bochoř, k 01. 08. 2020. Předmětem této dohody je, že žáci s trvalým pobytem v obci 

Bochoř patří do školského obvodu Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 (příloha č. 1).  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku              

č. X/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013        

o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova,         

ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a Obecně 

závazné vyhlášky č. 6/2018.  

Znění Obecně závazné vyhlášky č. X/2020 je přílohou č. 2 důvodové zprávy.  

 

1421/37/10/2020 Návrh na poskytnutí jiného bytu zvláštního určení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  

(2+kk), o ploše pro nájem 29,56 m2, v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou č. p. 

2472, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M.O., za nájemné ve výši 1.136 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. Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu        

k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

1422/37/11/2020 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 28 300 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu nákladů za pořízení ochranných prostředků pro členy jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Přerov I-Město.  

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460           

a Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Ing. Petrem Měřínským, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění.  
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1423/37/11/2020 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 16 000 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu nákladů na absolvování kurzu bezpečné jízdy pro členy jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Přerov I-Město.  

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a 

Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Ing. Petrem Měřínským, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění.  

 

1424/37/11/2020 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH statutárního města 

Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 17 300 Kč, s účelem použití na částečnou 

úhradu nákladů za pořízení ochranných prostředků pro členy jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Přerov VI-Újezdec.  

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a 

Statutárním městem Přerov, zastoupeným primátorem Ing. Petrem Měřínským, Bratrská 

709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301825 v předloženém znění.  

 

1425/37/12/2020 Obnovení provozu mateřských škol a jeslí 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí obnovení provozu mateřských škol a jeslí 

zřizovaných statutárním městem Přerovem k 18. 5. 2020. Činnost mateřských škol bude do konce 

školního roku 2019/2020 probíhat dle ustanovení dokumentu MŠMT.  

 

V Přerově dne 14. května 2020 

 

 

 

 

 

            Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova      

Mgr. Petr Kouba 

   náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 


