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ZÁPIS 

39. schůze Rady města Přerova konané dne 11. června 2020 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Mazochová 

4.2 Výpověď Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 
statutárního města Přerova, účetní a metodické poradenství 

Ing. Mazochová 

4.3 Platební terminály - informace Ing. Mazochová 

4.4 ČNB - uzavření smlouvy o účtu  Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově - poskytnutí 
dotace z Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

6.2 Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - poskytnutí 
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, 
Velká Dlážka 5“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, 
Kopaniny 8, 10, 12, 14“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka “ Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny 
otopného systému Městského domu v Přerově“ - rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ 
– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a 
chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ – schválení Dodatku č. 
1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1858/2019 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Pasport dřevin na území města Přerova“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka “Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 
14“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ - jmenování 
členů komise pro řízení se soutěžním dialogem 

Ing. Mazochová 

6.11 Veřejná zakázka „Vyhotovení pasportu veřejného osvětlení v místní 
části Přerov I - město“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.12 Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 
"Blažkův dům - inovační centrum - projekt interiéru"  

Ing. Měřínský 
Ing. Vrána 
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7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4954 
ostatní plocha o výměře cca  50 m2 a části pozemku p.č. 5005 
ostatní plocha o výměře cca 50 m2 oba v k.ú. Přerov za část 
pozemku p.č. 347 zahrada o výměře cca 15  m2 ve vlastnictví 
fyzické osoby 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerov -  části pozemků  p.č. 6585/1, 
p.č. 5088/2 a pozemků p.č. 6585/4, p.č. 6577/199 vše  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 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)  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov - nájem prostoru sloužícího 
podnikání v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 
12a,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6033 orná 
půda o výměře cca 2900 m2 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru  v budově k bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U 
Bečvy 1) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5000/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.3 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) 

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
prostoru v budově občanské vybavenosti bez č.p./če, příslušné k 
části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 
725 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 11)  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 106, příslušné k části 
obce Přerov VI-Újezdec, která je součástí pozemku p.č. 133 v k.ú. 
Újezdec u Přerova  

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 247, p.č. 248/1, p.č. 248/2, p.č. 401, p.č. 403, části 
p.č. 250 a části p.č. 404 vše v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5033, p.č. 5043, p.č. 5041, p.č. 5040, p.č. 
5044, p.č. 5047, p.č. 5046, p.č. 5054/1, p.č. 5053, p.č. 5045 a p.č. 
1783/5, v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
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7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemcích p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, p.č. 1269/3 a p.č. 
1343/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 
3401/22, p.č. 3412/1, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22  vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 4943/2, 
p.č. 5084/21, p.č. 5084/23 a p.č. 5084/28 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 5084/31 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.12.1 Přerov - obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská  primátor 

7.12.2 Smlouva s Českou republikou – Probační a mediační službou o 
podmínkách užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v 
souvislosti s jejich užíváním  

p. Zácha 

7.12.3 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z 
dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a).  

p. Zácha 

7.13.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele 
SML/0593/2020, na realizaci stavby „Oprava horizontálních rozvodů 
kanalizace a kanalizační přípojky, Jižní čtvrť 
2535/6,2536/7,2537/8,2538/9 Přerov“ 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kozlovská  Mgr. Kouba 

8.2 Úprava platu ředitele    Mgr. Kouba 

8.3 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 – logopedické třídy - materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

9.2 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2019 primátor 

10.2 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2019/2020 

primátor 

10.3 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2021  primátor 

10.4 Podněty a připomínky z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
– materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

B. Členové Rady města: 

 

Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Lada Galová, Mgr. Petr Kouba, Ing. 

Hana Mazochová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Bohumír 

Střelec, Michal Zácha. 

 

 

 

C. Omluveni:  Ing. Petr Vrána 

 

 

 

 

D. Dále přítomni: Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů  

    

    

 

E. Hosté:    

 

 

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 39. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 11. června 2020       

v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na náměstí T. G. Masaryka v Přerově, za 

přítomnosti 10 členů Rady města Přerova.  

Omluven:  Ing. Petr Vrána 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ  PROGRAMU 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Program: 

informoval o doplněném programu o materiály:  

8.3 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 –  

logopedické třídy   

10.4 Podněty a připomínky z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 Ověřovatel:  

navrhl člena Rady města Přerova Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. 

 

Hlasování o programu a ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

1448/39/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 39. schůze Rady města 

Přerova konané dne 11. června 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 39. schůze Rady města Přerova konané dne 11. června 2020, 

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze Rady 

města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Nejsou předlohy. 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

1449/39/4/2020 Rozpočtové opatření č. 11 

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

 

 

 

 

1450/39/4/2020 Výpověď Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření statutárního 

města Přerova, účetní a metodické poradenství 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpověď Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 

statutárního města Přerova, účetní a metodické poradenství ze dne 16.09.2019 uzavřené mezi 

Statutárním městem Přerov a společností H Z Brno, s.r.o., IČ 46964720, se sídlem Minská 160/102, 

616 00 Brno. 

 

 

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

 

 

 

 

1451/39/4/2020 Platební terminály - informace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

společností Global Payments, s. r. o., o poskytnutí 3 přenosných platebních terminálů pro potřeby 

Městské policie Přerov. 

 

 

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

 

 

 

 

1452/39/4/2020 ČNB - uzavření smlouvy o účtu  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o účtu mezi statutárním městem 

Přerov a Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ 48136450, za účelem 

složení kauce kandidátů do Senátu Parlamentu ČR. 

 

 

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

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1453/39/6/2020 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově - poskytnutí 

dotace z Olomouckého kraje 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 630.000 Kč s účelem použití na částečnou 

úhradu výdajů spojených s realizací akce "Protipožární zabezpečení Městského domu              

v Přerově", 

 

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

1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34,     

750 02 Přerov, IČ 00301825 v předloženém znění. 

 

 

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

 

 

 

 

1454/39/6/2020 Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - poskytnutí 

dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 1.500.000 Kč s účelem použití na částečnou 

úhradu výdajů spojených s realizací akce "Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního 

stadionu", 

 

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

1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34,     

750 02 Přerov, IČ 00301825 v předloženém znění. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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1455/39/6/2020 Veřejná zakázka „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, 

Velká Dlážka 5“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

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

primátora. 

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 veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, 

Velká Dlážka 5“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP 

č. 13/2019, 

 

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

podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“, je účastník výběrového řízení 

společnost ZJS – Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov, IČ: 

28611942, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností ZJS – Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov, 

IČ:  28611942, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava podlah - zbývající 

2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 629 480,87 Kč bez DPH, tj. 1 971 671,85 Kč včetně 21% 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 37. Rady města Přerova č. usnesení 1388/37/7/2020      

ze dne 14. 5. 2020.    

       

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který     

se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 

ve výběrovém řízení. 

 

 

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

 

 

 

 

1456/39/6/2020 Veřejná zakázka „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, 

Kopaniny 8, 10, 12, 14“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Odstranění balkonů, úprava 

fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“ zadávané v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

 

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

balkonů, úprava fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“ je účastník výběrového řízení 

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČ: 04395255, 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 HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČ: 

04395255, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odstranění balkonů, 

úprava fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“. Cena za plnění bude činit 3 796 620,92 

Kč bez DPH, tj. 4  366 114,06 Kč včetně DPH, 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který    

se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 

ve výběrovém řízení. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

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

na základě jeho pověření usnesením 37. Rady města Přerova č. usnesení 1389/37/7/2020        

ze dne 14. 5. 2020. 

 

 

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

 

 

 

 

1457/39/6/2020 Veřejná zakázka “Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny 

otopného systému Městského domu v Přerově“ - rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/20/V00007089 na služby s názvem „Vzduchotechnika s rekuperací včetně výměny 

otopného systému Městského domu v Přerově“, které vyplývají z provedení úkonů spojených 

s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů             

a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění 

Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise 

pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 

Praha 10, IČ: 49903209, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového 

řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 



10 

 

hodnocení nabídek a současně splnila veškeré stanovené podmínky účasti ve výběrovém 

řízení, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 

108 00 Praha 10, IČ: 49903209, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 841 680,00 Kč bez DPH, tj. 1 018 433, Kč s DPH. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který     

se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 

ve výběrovém řízení. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                   

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 35. Rady 

města Přerova konané dne 8. dubna 2020 (č. usn. 1294/35/6/2020), pověřena náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

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

 

 

 

 

1458/39/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ 

– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy             

s vybraným dodavatelem 

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

primátora. 

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 veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“, 

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

vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, 

 

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

„Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“, je účastník výběrového řízení společnost 

SISKO spol. s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která 

respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností SISKO spol. s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, 

jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. 

Lukaštíka“. 

 

Cena za plnění bude činit: 2 592 854,94 Kč bez DPH, tj. 3 137 354,48 Kč včetně 21% DPH. 
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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 36. Rady města Přerova č. usnesení 1347/36/6/2020      

ze dne 30. 4. 2020.          

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který     

se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 

ve výběrovém řízení. 

 

 

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

 

 

 

 

1459/39/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů        

a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ – schválení Dodatku     

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1858/2019 

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                          

č. SML/1858/2019 ze dne 5. 2. 2020 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní 

společností SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 

494/60, 620 00 Brno, IČ: 48035599, jako zhotovitelem dle přílohy č.2, 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méněprací             

a víceprací) dle důvodové zprávy. 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace 

včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ se po započtení méněprací a víceprací 

zvyšuje o 173 928,36 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 4 303 000,00 Kč 

bez DPH na cenu 4 476 928,36 Kč bez DPH, tj. 5 417 083,32 Kč včetně DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo                             

č. SML/1858/2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 23. Rady města Přerova 

usnesení č. 811/23/6/2019 ze dne 26.9.2019. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Dostal: 

- Upozornil, na nesprávně uvedenou částku ve stanovisku dotčeného odboru: „Na základě 

předložených podkladů bylo Oddělením PZD konstatováno, že se jedná o změnu závazku, kdy 

nemají být v hodnotě 48 671,10 Kč bez DPH realizovány stavební práce, které byly zahrnuty   

v původním rozpočtu (tzv. méněpráce), a kdy mají být v hodnotě 173 928,36 Kč 222.599,46 Kč 

bez DPH realizovány práce, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu stavby (tzv. 

vícepráce).“ 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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1460/39/6/2020 Veřejná zakázka „Pasport dřevin na území města Přerova“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy                

s vybraným dodavatelem 

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

primátora. 

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 veřejné zakázky malého rozsahu „Pasport dřevin na území města Přerova“, zadávané 

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

předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 společnost Ing. Aleš Fišr, se sídlem Labská 

152/29, 62500 Brno, IČ: 76407462, z důvodu nesplnění technické kvalifikace, 

 

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

dřevin na území města Přerova“, je účastník výběrového řízení společnost Atregia s.r.o.,          

se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČ: 02017342, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako 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 Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČ: 02017342, 

jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Pasport dřevin na území města 

Přerova“. 

 

Cena za plnění bude činit: 690.000,- Kč bez DPH, tj. 834.900,- Kč včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

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

na základě jeho pověření usnesením 35. Rady města Přerova č. usnesení 1299/35/6/2020         

ze dne 8. 4. 2020. 

 

 

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

 

 

 

 

1461/39/6/2020 Veřejná zakázka “Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 

14“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 
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N006/20/V00007712 na stavební práce s názvem „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, 

Hranická 14“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem 

podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov“, ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018                  

a Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto 

úkonů, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele Miroslav Sys, Palackého 130/1, 682 01, Vyškov – Dědice, IČ: 

47872489, kterého jako jediného účastníka výběrového řízení vybrala k uzavření smlouvy, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem Miroslav Sys, Palackého 130/1, 682 01, Vyškov – 

Dědice, IČ: 47872489, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 1 998 000,00 Kč bez DPH, tj. 2 417 580,00 Kč s DPH. 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                   

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 35. Rady 

města Přerova konané dne 8. dubna 2020 (č. usn. 1295/35/6/2020), pověřena náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

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

 

 

 

 

1462/39/6/2020 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  

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

členů komise pro řízení se soutěžním dialogem 

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání ustanovuje, dle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb.,                

o zadávání veřejných zakázek, a ustanovení § 8 soutěžního řádu České komory architektů komisi pro 

řízení se soutěžním dialogem: 

  

 Závislý člen komise Organizace Náhradník závislého 

člena komise 

  

Organizace 

1. *** zástupce zadavatele ***         zástupce zadavatele 
2. *** zástupce zadavatele ***        *** zástupce zadavatele 
3. *** zástupce zadavatele ***        *** zástupce zadavatele 

 Nezávislý člen komise Organizace Náhradník nezávislého 

člena komise 

  

Organizace 

4. *** člen České komory architektů a 

porotce proškolený pro 

architektonické (urbanistické) soutěže 

*** architekt 

5. *** člen České komory architektů   
6. *** člen Slovenské komory architektů   
7. *** člen České komory architektů a 

porotce proškolený pro 

architektonické (urbanistické) soutěže 
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Diskuse: 

Mgr. Kouba: 

- Dal protinávrh: 

V bodě 2. usnesení náhradníkem *** místo ***. 

V bodě 3. usnesení náhradníkem *** místo ***. 

 
Ing. Dostal: 

- Dal protinávrh: 

V bodě 1. usnesení náhradníkem *** místo *** . 

V bodě 3. usnesení členem komise *** místo ***. 
 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala: 3 pro (Ing. Dostal, Mgr. Kouba, p. Zácha), 7 se zdrželo, 1 

omluven (Ing. Vrána). 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kouby: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. Střelec, Ing. Mazochová), 1 omluven 

(Ing. Vrána). 

 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 8 pro, 2 se zdrželi (Ing. Střelec, Ing. Dostal), 1 omluven 

(Ing. Vrána). 

 

 

 

 

1463/39/6/2020 Veřejná zakázka „Vyhotovení pasportu veřejného osvětlení v místní 

části Přerov I - město“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/20/V00000517 na služby s názvem „Vyhotovení pasportu veřejného osvětlení v místní 

části Přerov I - město“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele 

postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018, 

ve znění Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění 

těchto úkonů, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele MDP GEO, s.r.o., Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, 

PSČ 76326, IČ: 25588303, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového 

řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 

hodnocení nabídek a současně splnila veškeré stanovené podmínky účasti ve výběrovém 

řízení, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem MDP GEO, s.r.o., Luhačovice, Masarykova 202, 
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okres Zlín, PSČ 76326, IČ: 25588303, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace 

veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 998 400,00 Kč bez DPH, tj. 1 208 064,00 Kč s DPH. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který     

se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 

ve výběrovém řízení. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                   

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 34. Rady 

města Přerova konané dne 26. března 2020 (č. usn. 1245/34/6/2020), pověřen náměstek 

primátora Michal Zácha, DiS. 

 

 

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

 

 

 

 

1464/39/6/2020 Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 

"Blažkův dům - inovační centrum - projekt interiéru"  

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Petr Měřínský, primátor a Ing. Petr 

Vrána, člen Rady města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace interiéru "Blažkův dům - inovační centrum - interiér" mezi Statutárním městem Přerov, 

jako objednatelem a Ing. arch. J.Š., autorizovaným architektem, IČ 11531681, jako zhotovitelem          

ve znění dle přílohy. Cena za plnění bude činit 416.313,00 Kč.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

1465/39/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 

součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 

Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 3991 zast. pl. a nádvoří o výměře 211 m2, 

jehož součástí je budova k bydlení č.p. 2076, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov  

(Svépomoc I/46) z vlastnictví statutárního města Přerov. 
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Hlasování: 8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Mazochová, Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

1466/39/7/2020 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4954 

ostatní plocha o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č. 5005 ostatní 

plocha o výměře cca 50 m2 oba v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 347 

zahrada o výměře cca 15 m2 ve vlastnictví fyzické osoby 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4954 ostatní plocha o výměře cca  

50 m2 a části pozemku p.č. 5005 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 oba v k.ú. Přerov za část pozemku 

p.č. 347 zahrada o výměře cca 15 m2 ve vlastnictví pana ***. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Mazochová, Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

1467/39/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerov - části pozemků p.č. 6585/1, p.č. 

5088/2 a pozemků p.č. 6585/4, p.č. 6577/199 vše v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 6585/1 ostatní plocha           

o výměře cca 1.150 m2, části pozemku p.č. 5088/2 ostatní plocha o výměře cca 40 m2, pozemku p.č. 

6585/4 ostatní plocha o výměře 111 m2 a pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha o výměře 210 m2   vše 

v k.ú. Přerov. 

 

 

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

 

 

 

 

 

1468/39/7/2020 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)  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku prostor          

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) o celkové výměře 180,70 m2 ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

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

 

 

 

 

1469/39/7/2020 Záměr statutárního města Přerov - nájem prostoru sloužícího 

podnikání v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119, č.o.  8, 10, 12, 12a, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. 

Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

č. 1.010 o výměře 7,6 m2 situovaného v 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného     

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a). 

 

 

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

 

 

 

 

1470/39/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci         

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6033 orná 

půda o výměře cca 2900 m2 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6033 orná půda o výměře cca 

2900 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

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

 

 

 

1471/39/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru v budově k bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov       

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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VARIANTA I.: 

1. neschvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 6.9.2019, ve znění dodatku č. 1   

ze dne 18.5.2020, na prostor - místnost č. 103  v budově k bydlení č.p. 904, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) o výměře 

1,90 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a pobočným spolkem 

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PŘEROV, z.p.s., se sídlem Přerov I-Město, U Výstaviště 

525/5, IČ 70009953 jako nájemcem. 

 

Dodatek č. 2 řeší změnu nájemní smlouvy a to tak, že čl. V. odst. 12 smlouvy se ruší, čl. V. 

odst. 13 se nově označuje jako čl. V. odst. 12 smlouvy, znění čl. VI. smlouvy se nahrazuje 

textem ve znění dle přílohy. 

 

2. schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč vzniklé za nesplnění povinnosti uvedené 

v ustanovení čl. V. odst. 12 nájemní smlouvy ze dne 6.9.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

18.5.2020,  uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a pobočným 

spolkem Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PŘEROV, z.p.s., se sídlem Přerov I-Město,               

U Výstaviště 525/5, IČ 70009953 jako nájemcem na prostor - místnost č. 103  v budově            

k bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  

v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) o výměře 1,90 m2. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 6.9.2019, ve znění dodatku č. 1      

ze dne 18.5.2020, na prostor - místnost č. 103  v budově k bydlení č.p. 904, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  v k.ú. Přerov (U Bečvy 1)               

o výměře 1,90 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a pobočným 

spolkem Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PŘEROV, z.p.s., se sídlem Přerov I-Město,               

U Výstaviště 525/5, IČ 70009953 jako nájemcem. 

 

Dodatek č. 2 řeší změnu nájemní smlouvy a to tak, že čl. V. odst. 12 smlouvy se ruší, čl. V. 

odst. 13 se nově označuje jako čl. V. odst. 12 smlouvy, znění čl. VI. smlouvy se nahrazuje 

textem ve znění dle přílohy. 

 

2. schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč vzniklé za nesplnění povinnosti 

uvedené v ustanovení čl. V. odst. 12 nájemní smlouvy ze dne 6.9.2019, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 18.5.2020,  uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem                    

a pobočným spolkem Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PŘEROV, z.p.s., se sídlem Přerov      

I-Město, U Výstaviště 525/5, IČ 70009953 jako nájemcem na prostor - místnost č. 103             

v budově k bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku 

p.č. 3348  v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) o výměře 1,90 m2. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora pan Zácha: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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1472/39/7/2020 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5000/1 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 5000/1 ostatní plocha               

o výměře 30 m2 v k.ú. Přerov a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a Pavlem Kristem, místem podnikání, Přerov-Předmostí, Hranická 32/10, IČ: 

67352103 (jako nájemcem). Účelem nájmu je umístění dočasné stavby "Venkovní posezení - 

předzahrádka u objektu č.p. 557 na ulici Wilsonova v Přerově", nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou do 20.5.2025, výše ročního nájemného bude činit 6.300,- Kč.  

Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání od 21.5.2020 do data účinnosti nájemní 

smlouvy ve výši 210,- Kč/m2/rok a rozvazovací podmínka – v případě, že stavební úřad nepovolí další 

prodloužení doby užívání předmětné stavby, nájemní smlouva zanikne. 

 

 

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

 

 

 

 

1473/39/7/2020 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) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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 Pavlem Hrnčířem, 

místem podnikání Přerov, Za mlýnem 9, IČ 68319592, jako nájemcem, na základě Dohody                  

o postoupení práv a povinností ze dne 10.3.2020 uzavřené mezi Pavlem Hrnčířem, místem podnikání 

Přerov, Za mlýnem 9, IČ 68319592, jako převodcem a panem Ali Abdi, IČ: 04542649, místem 

podnikání Přerov, Komenského 30, jako nabyvatelem. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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1474/39/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  

prostoru v budově občanské vybavenosti bez č.p./če, příslušné k části 

obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 725 v k.ú. 

Předmostí (Pod Skalkou 11)  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské vybavenosti bez č.p./če, 

příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 725 v k.ú. 

Předmostí (Pod Skalkou 11) o celkové výměře 41,78 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností PRODESTPHARM spol. s r.o., se sídlem Přerov II-Předmostí, 

U Pošty 423/10, IČ 47668644 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 29 dnů,     

s účinností od 22.6.2020 do 20.7.2020. Výše nájemného bude činit 1.925,-Kč. Účelem nájmu 

bude využití prostoru pro provozování ordinace pediatrie. Náklady na spotřebované energie 

budou hrazeny samostatně. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem prostor v budově občanské vybavenosti 

bez č.p./če, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 725    

v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 11) o celkové výměře 41,78 m2 ve vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

 

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

 

 

 

 

1475/39/7/2020 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 106, příslušné k části 

obce Přerov VI-Újezdec, která je součástí pozemku p.č. 133 v k.ú. 

Újezdec u Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě 

smlouvy o výpůjčce ze dne 28.8.2013 na prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 106, příslušné      

k části obce Přerov VI-Újezdec, která je součástí pozemku p.č. 133 v k.ú. Újezdec u Přerova (Větrná 

3) o výměře 29 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a spolkem 

KERAMIKA ÚJEZDEC, z.s., se sídlem Přerov VI-Újezdec, Větrná 106/3, IČ 22709240 jako 

vypůjčitelem, ke dni 30.6.2020. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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1476/39/7/2020 Výpůjčka nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

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

a části p.č. 404 vše v k.ú. Čekyně 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi 

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

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

a dodatku č. 2 ze dne 18.3.2020, která je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2035, kdy předmětem  je 

výpůjčka pozemků p.č. 247 ostatní plocha o výměře 4619 m2, p.č. 248/1  ostatní plocha o výměře 

1416 m2, p.č. 248/2  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2, p.č. 401 ostatní plocha o výměře 

2397 m2, p.č. 403 ostatní plocha o výměře 917 m2, část p.č. 250 ostatní plocha o výměře 1230 m2          

a části p.č. 404 ovocný sad o výměře 680 m2 vše v k.ú. Čekyně a dodatkem se rozšíří předmět 

výpůjčky o část pozemku p.č. 250 ostatní plocha o výměře 563 m2 a část pozemku p.č. 404 o výměře 

4050 m2 oba v k.ú. Čekyně. V ostatním se ujednání smlouvy nemění. 

 

 

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

 

 

 

 

1477/39/7/2020 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 5033, p.č. 5043, p.č. 5041, p.č. 5040, p.č. 5044, p.č. 5047, 

p.č. 5046, p.č. 5054/1, p.č. 5053, p.č. 5045 a p.č. 1783/5, v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas s umístěním stavby „Přerov-město, Nerudova, Macharova, obnova 

kabelového vedení NN, číslo stavby IE-12-8006689“ na pozemku p.č. 5033, p.č. 5043, p.č. 

5041, p.č. 5040, p.č. 5044, p.č. 5047, p.č. 5046, p.č. 5054/1, p.č. 5053, p.č. 5045 a p.č. 1783/5 

vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 5033 ostatní plocha o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 

5043 ostatní plocha o výměře 267 m2,  části pozemku p.č. 5041 ostatní plocha o výměře 878 

m2, části pozemku p.č. 5040 ostatní plocha o výměře 56 m2, části pozemku p.č. 5044 ostatní 

plocha o výměře 480 m2, části pozemku p.č. 5047 ostatní plocha o výměře 66 m2, části 

pozemku p.č. 5046 ostatní plocha o výměře 572 m2, části pozemku p.č. 5054/1 ostatní plocha 

o výměře 6 m2, části pozemku p.č. 5053 ostatní plocha o výměře 46 m2, části pozemku p.č. 

5045 ostatní plocha o výměře 186 m2 a části pozemku p.č. 1783/5 trvalý travní porost              

o výměře 4 m2 vše v k.ú. Přerov a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat soustavu kabelové vedení 

NN a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci,       

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

kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 5033, p.č. 5043, p.č. 5041, p.č. 5040, p.č. 5044, 

p.č. 5047, p.č. 5046,  p.č. 5054/1,  p.č. 5053,  p.č. 5045 a p.č. 1783/5 vše v k.ú. Přerov              

v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.,          

se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035  
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Nejprve bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným 

ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

Nájemné bude hrazeno za dobu faktického užívání pozemků a jeho výše je stanovena             

na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova s účinností             

od 15.6.2017 a činí 45,- Kč/m2/rok navýšená o příslušnou sazbu DPH.  

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 

vydaného Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 100,- Kč/bm, navýšených         

o příslušnou sazbu DPH, minimálně 1000,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH. 

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby, po doložení 

geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 

rozsah věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených 

pozemcích stavebníkem. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora pan Zácha: 

- V bodě 1 usnesení požádal o doplnění: … obnova kabelového vedení NN, … 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

1478/39/7/2020 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemcích p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, p.č. 1269/3 a p.č. 1343/2 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas s umístěním stavby vodovodu v rámci stavby „VODOVOD PRO ZÁPADNÍ 

VESELÍČKO“ na pozemcích p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, p.č. 1269/3 a p.č. 1343/2 vše v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 1143/1 trvalý travní porost o výměře 24 m2, p.č. 1144/2 

ostatní plocha o výměře 350 m2, p.č. 1269/3 ostatní plocha o výměře 394 m2 a p.č. 1343/2 

ostatní plocha o výměře 337 m2 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a zřízení věcného 

břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti 

zřídit a provozovat vodovodní řad  s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího              

v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění vodovodního řadu k tíži pozemků p.č. p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, p.č. 

1269/3 a p.č. 1343/2 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou v majetku statutárního města 

Přerova a to ve prospěch obce Veselíčko, se sídlem Veselíčko 68, IČ: 00302198.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím 

povinným) a obcí Veselíčko (jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným).  
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Nájemné bude hrazeno za dobu faktického užívání pozemku a jeho výše je stanovena na 

základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova s účinností od 

15.6.2017 a činí 22,- Kč/m2/rok navýšená o příslušnou sazbu DPH. Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou dle znaleckého posudku, 

navýšených o příslušnou sazbu DPH, minimálně však 1000,- Kč, navýšených o příslušnou 

sazbu DPH. 

 

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby, po doložení 

geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 

rozsah věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených 

pozemcích stavebníkem a po vyhotovení znaleckého posudku. Stavebník uhradí náklady 

spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu      

za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - 

služebnosti  do katastru nemovitostí. 

 

 

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

 

 

 

 

1479/39/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 

3412/1, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene zřídit, mít, udržovat, provozovat, obnovovat případně odstranit 

veřejné osvětlení a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému 

a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 

provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto  vedení  k  tíži pozemků p.č. 

3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/1, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22  vše v k.ú. Přerov              

ve vlastnictví společnosti MJM agro, a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel, IČ: 06642331           

ve prospěch statutárního města Přerova v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6975-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 60.000,- Kč 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi MJM agro a.s., se sídlem Litovel, 

Cholinská, IČ: 06642331, jako vlastníkem pozemků a povinným ze služebnosti, statutárním městem 

Přerov, jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 

Praha 4, IČ: 65993390, jako investorem. 

 

 

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

 

 

 

 

1480/39/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 4943/2, p.č. 

5084/21, p.č. 5084/23 a p.č. 5084/28 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

vedení a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem 

zajišťování provozu, údržby, oprav, úprav za účelem modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti         

a odstranění podzemního komunikačního vedení k tíži pozemků p.č. 4943/2, p.č. 5084/21, p.č. 

5084/23 a p.č. 5084/28 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19. Praha 9, IČ: 04084063. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude činit 10.000,- Kč pro každý ze zatížených pozemků a 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 statutárním městem Přerov, jako budoucím 

povinným ze služebnosti, společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19. Praha 9, IČ: 

04084063, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem        

Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako stavebníkem.  

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby „SO 462 

Přeložka kabelů Telefonica“ vedený u budoucího oprávněného pod označením „VPIC_Silnice II436 

Přerov-Dluhonská“ do 6 měsíců od písemné výzvy zaslané stavebníkem budoucímu oprávněnému        

a budoucímu obtíženému k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, která bude obsahovat návrh 

smlouvy o zřízení služebnosti včetně geometrického plánu, nejpozději však do 68 kalendářních měsíců 

ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 

 

 

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

 

 

 

 

1481/39/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 5084/31 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit, provozovat, udržovat, opravovat, 

upravovat, obnovovat, vyměňovat, modernizovat nebo zlepšovat výkonnost a odstraňovat vodovodní 

přípojku s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

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

zajišťování provozu, údržby, oprav a odstranění vodovodní přípojky k tíži pozemku p.č. 5084/31         

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch pozemku parcelní č. 3412/16, 

jehož součástí je budova č. p. 2832, způsob využití – jiná stavba v části obce Přerov I – Město v k.ú. 

Přerov, obec Přerov, který je ve vlastnictví   Česká republika -  Generální ředitelství cel, se sídlem 

Budějovická 1387/7, Praha 4, IČ: 71214011 v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6973-

25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 10.000,- Kč 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a budoucím povinným ze služebnosti, Česká republika – Generální ředitelství 

cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, IČ: 71214011, jako oprávněným ze služebnosti,                 

a Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako investorem. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

1482/39/7/2020 Přerov - obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Přerov – obnova 

uličních vpustí na ulici Kozlovská“ v úseku od křižovatky s ulicí Trávnická po křižovatku        

s ulicí Bayerova v Přerově. 

 

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

obnova uličních vpustí na ulici Kozlovská“, je účastník výběrového řízení STRABAG a.s., 

Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 15800, IČ 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

druhá ekonomicky nejvýhodnější a  je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky.  

Dodavatel s první ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, firma MYFA Olomouc s.r.o. s cenou 

1 655 341,62 Kč bez DPH z kapacitních důvodů odstoupila z výběrového řízení. 

 

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

a společností STRABAG a.s., Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 15800, IČ 60838744, jako 

dodavatel, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přerov – obnova uličních vpustí v ulici 

Kozlovská“. 

                

Cena za plnění bude činit 1.783.599,17 Kč bez DPH, tj. 2.158.154,90 Kč s DPH.  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem                    

a dodavatelem, bude realizováno podpisem primátora Ing. Petrem Měřínským. 

 

 

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

 

 

 

 

1483/39/7/2020 Smlouva s Českou republikou – Probační a mediační službou                 

o podmínkách užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, 

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

1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v souvislosti        

s jejich užíváním  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Českou republikou - Probační             

a mediační službou, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1006/18, IČ 70888060,                       

o podmínkách užívání prostoru o výměře 27,30 m2 - kanceláře č. 215 situované ve 3. NP v budově 
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administrativy č.p. 2015, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239      

v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v souvislosti s jejich užíváním. 

 

 

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

 

 

 

 

1484/39/7/2020 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z dopravní značky č. B 29 

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas        

s povolením výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města ve 

vymezeném úseku, a to u vozidla, jehož největší technická přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 

7 500 kg, pro žadatele CBA NUGET s.r.o., Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 27785360 z 

důvodu zásobování provozoven. Zásobování je prováděno 3 x týdně ve dnech PO, ST, ČT. 

 

Trasa výjimky: Přerov I - Město, Jateční, Mostní, nám. T. G. Masaryka, Blahoslavova, Kratochvílova 

 

Termín: 2 roky 

 

Vozidlo: 

RZ: 6M1 6914, Tovární značka: Mercedes Benz, Nosnost: 13 500 kg 

RZ: 6M2 5744, Tovární značka: Mercedes Benz, Nosnost: 15 000 kg 

RZ: 5M9 7001, Tovární značka: Mercedes Benz, Nosnost: 11 990 kg 

RZ: 4M9 7022, Tovární značka: Mercedes Benz, Nosnost: 15 000 kg 

RZ: 5M8 5840, Tovární značka: IVECO, Nosnost: 19 000 kg 

 

Provozovatel vozidel: CBA NUGET s.r.o., Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk 

 

 

VARIANTA II.: 

vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas s 

povolením výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města ve 

vymezeném úseku, a to u vozidla, jehož největší technická přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 

7 500 kg, pro žadatele CBA NUGET s.r.o., Průmyslová 3062/5,     787 01 Šumperk, IČ: 27785360 z 

důvodu zásobování provozoven. Zásobování je prováděno 3 x týdně ve dnech PO, ST, ČT. Skládky 

zboží v provozovnách se realizují v ranních hodinách 5:00 - 8:00 hod. 

Trasa výjimky: Přerov I - Město, Jateční, Mostní, nám. T. G. Masaryka, Blahoslavova, Kratochvílova 

 

Termín: 2 roky 

 

Vozidlo: 
RZ: 6M1 6914, Tovární značka: Mercedes Benz, Nosnost: 13 500 kg 
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RZ: 6M2 5744, Tovární značka: Mercedes Benz, Nosnost: 15 000 kg 

RZ: 5M9 7001, Tovární značka: Mercedes Benz, Nosnost: 11 990 kg 

RZ: 4M9 7022, Tovární značka: Mercedes Benz, Nosnost: 15 000 kg 

RZ: 5M8 5840, Tovární značka: IVECO, Nosnost: 19 000 kg 

 

Provozovatel vozidel: CBA NUGET s.r.o., Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora pan Zácha: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 8 pro, 2 se zdrželi, (Ing. Dostal, Mgr. Galová), 1 omluven (Ing. 

Vrána). 

 

 

 

 

1485/39/7/2020 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele 

SML/0593/2020, na realizaci stavby „Oprava horizontálních rozvodů 

kanalizace a kanalizační přípojky, Jižní čtvrť 2535/6, 2536/7, 2537/8, 

2538/9 Přerov“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele SML/0593/2020,  

ze dne 14.04.2020, na realizaci stavby „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace                    

a kanalizační přípojky, Jižní čtvrť 2535/6,2536/7,2537/8,2538/9 Přerov“, se zhotovitelem 

GALVA TRANS, s.r.o., Na trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ 29195446, dle přílohy č. 3.,      

za předpokladu schválení finančního krytí. 

 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce a méněpráce). Cena       

za plnění se dodatkem č. 1 zvyšuje o 119 776,00 Kč bez DPH, z původní ceny 651 412,73 Kč 

bez DPH sjednané ve smlouvě, na konečnou cenu 771 188,73 Kč bez DPH.  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem                    

a zhotovitelem bude realizováno podpisem náměstka primátora Michala Záchy, na základě 

jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 1183/33/6/2020ze dne 5.3.2020. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 

3613 

 

514 

Akce nad 500 tis. Kč (č. 5140583 

 - Oprava zázemí pro výbory MČ 

 Předmostí a Popovice, stará ZŠ) 

 

700,0 
 

-140,0 

 

560,0 

 

3612 

 

540 

Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400518 - 

Výměna ležaté kanalizace, Jižní  

čtvrť II/6 - 9) 

 

760,0 
 

+140,0 

 

900,0 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 10:20 – 10:30 hodin. 

 

  

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

1486/39/8/2020 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kozlovská  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dětí v Mateřské škole Radost, Přerov, Kozlovská 44, kde lze naplnit jednu třídu mateřské školy          

do počtu 25 dětí. 

 

 

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

 

 

 

 

1487/39/8/2020 Úprava platu ředitele    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 07. 2020 platový postup do vyššího 

platového stupně pana Mgr. M.F., ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13 v rozsahu dle důvodové 

zprávy. 

 

 

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

 

 

 

 

1488/39/8/2020 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 - logopedické třídy   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2020/2021 zřízení dvou logopedických 

tříd v I. a II. ročníku Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, 
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Hranická 14, a to pro žáky se závažnými vadami řeči podle § 16 odst. 9 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 o změně některých zákonů, a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání 

této třídy státními finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

 

 

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

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

1489/39/9/2020 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 zvláštního určení (1+1), o ploše pro nájem 43,36 

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

obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 479/1, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, za nájemné ve výši 1.621 Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+1), o ploše pro nájem 51,690 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní *** za nájemné ve výši 1.987 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.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+1), o ploše pro nájem 34,93 

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. 3), s panem ***, za nájemné ve výši 1.343 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 zvláštního určení (2+kk), o ploše pro nájem 29,36 

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, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem *** za nájemné ve výši 1.128 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.  
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5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše pro nájem 28,79 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. 5), s panem ***, za nájemné ve 

výši 1.546 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – bezbariérový byt (1+1),          

o ploše pro nájem 56,80 m2, v domě č. p. 2534, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 6), s paní *** za nájemné ve výši 3.050 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu 

určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu.  

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 93,75 m2, v domě č. p. 

1697, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 917, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

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

 

 

 

 

1490/39/9/2020 Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Sociálních 

služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, organizace zřízené statutárním městem Přerovem, 

ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 30.06.2020 

 

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

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

1491/39/10/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2019 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou zprávu. 
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Diskuse: 

Ing. Střelec: 

- Požádal, aby informace o hospodaření Městské policie (str. 14 zprávy), byla pro příště 

rozepsaná podrobně, nejen čerpání provozního rozpočtu. 

 

 

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

 

 

 

 

1492/39/10/2020 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2019/2020 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 

svou činnost dle vlastního výběru jako odměnu za umístění v motivační soutěži v odděleném sběru 

použitých monočlánků a baterií ve školním roce 2019/2020 těmto základním a mateřským školám        

v uvedené výši: 

 

Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358 2 500 Kč 

Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 2 000 Kč 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, 

IČ: 45180083 

1 500 Kč 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, IČ: 62350161, odloučené pracoviště Přerov, 

Sokolská 26 

5 000 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608, 4 500 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, odloučené pracoviště Přerov-Lověšice, 

Mírová 19, IČ: 70887608 

4 000 Kč 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, 

odloučené pracoviště Přerov-Vinary, Za humny 1, IČ: 45180083 

3 500 Kč 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510 3 000 Kč 

 

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

 

 

 

 

1493/39/10/2020 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2021  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2021 ve slavnostní zámecké síni         

v Přerově čp. 1, Horní náměstí 1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v Příloze. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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1494/39/10/2020 Podněty a připomínky z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 30.06.2020 

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

na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

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

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Ing. Střelec: 

 poskytl informace o hospodaření útulku s tím, že je předkládal na vyžádání Finančnímu 

výboru. 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 39. schůzi Rady města Přerova dne 11. června 2020 v 11.00 

hodin. 

 

V Přerově dne 11. června 2020 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

člen Rady města Přerova 

 


