
1 

 

USNESENÍ z 40. schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2020 

 

1495/40/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 40. schůze Rady města 

Přerova konané dne 25. června 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 40. schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2020,  

 

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

40. schůze Rady města Přerova.  

 

 

1496/40/3/2020 Návrh personální změny - komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává paní Šárku Kajanovou z funkce člena Komise pro sociální věci a zdravotnictví, a to 

s účinností k 30. 6. 2020,  

 

2. jmenuje pana Petra Turance do funkce člena Komise pro sociální věci a zdravotnictví, a to s 

účinností od 1. 7. 2020.  

 

 

1497/40/4/2020 Rozpočtové opatření č. 12 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

(ad 2).  

 

 

1498/40/5/2020 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova 2021-2027 - 

zřízení Řídicího výboru a pracovních skupin pro zpracování plánu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení Řídícího výboru pro období 2021-2027, případně po dobu platnosti 

strategického plánu, ve složení dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje zřízení pracovních skupin jako poradní orgány Řídicího výboru ve složení dle 

důvodové zprávy s možností přizvání potřebných odborníků.  

 

 

1499/40/6/2020 Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a 

jím zřízených příspěvkových organizací“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení zadávacího řízení 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální 

pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, v obsahu dle 

příloh č.1 - 6. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v 

souladu s § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného 

řízení podle § 3 písm. b), postupem podle části čtvrté § 56 a § 57 a souvisejících částí zákona,  

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího 

řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o námitkách účastníka, Rozhodnutí o 

zrušení zadávacího řízení a dalších souvisejících dokumentů,  

 

3 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.  

 

 

1500/40/6/2020 Veřejná zakázka „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 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 

mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“, 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 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu statutárním městem Přerov, 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 č. 13/2019, 

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

  

 Člen komise Organizace Náhradní

k 
Organizace 

1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** Magistrát města Přerova, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, Oddělení dopravy 
*** Magistrát města Přerova, 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, 

Oddělení dopravy 
3. *** Magistrát města Přerova, Odbor správy majetku a *** Magistrát města Přerova, 
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komunálních služeb, Oddělení dopravy Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, 

Oddělení dopravy 

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

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

jeho uzavření a jeho podpisu  

 

 

1501/40/6/2020 Veřejná zakázka „Výměna 2 ks osobních výtahů v bytových domech 

Osmek 5 a 7 v Přerově“ - 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 podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Výměna 2 ks 

osobních výtahů v bytových domech Osmek 5 a 7 v Přerově“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2A 

a 2B. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu 

s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53 a souvisejících 

částí zákona,  

 

2 schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na dodávky 

„Výměna 2 ks osobních výtahů v bytových domech Osmek 5 a 7 v Přerově“, postupem dle 

ustanovení § 53 zákona, tj. uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 

214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů,  

 

3 ustanovuje , dle § 42 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 
Pořadové 

číslo 
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

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

investic 
*** Odbor řízení projektů a investic – 

oddělení investic 
3.  *** Odbor správy majetku a komunálních služeb 

– oddělení bytové správy 
*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – oddělení 

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

investic 
*** Odbor řízení projektů a 

investic 
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4 pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

5 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.  

 

 

1502/40/6/2020 Zateplení Jižní čtvrť III/1,2,3  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Zateplení Jižní čtvrť III/1,2,3", dle důvodové zprávy,  

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu na projekt "Zateplení Jižní čtvrť III/1,2,3", dle důvodové 

zprávy,  

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.  

 

 

1503/40/6/2020 Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS - uzavření smlouvy             

o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení k 

dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120075221 související se stavbou "Úprava silnice 

I/47 v místě napojení EMOS" mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako provozovatelem a Statutárním městem 

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

 

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

bodu 1 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy.  

 

 

1504/40/6/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0806/2020 na 

realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a 

statické sepnutí domu“     

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

SML/0806/2020 ze dne 18. 5. 2020 na provedení stavby „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a 

statické sepnutí domu“, se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 

750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 27769585, dle přílohy č. 2. 

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

důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-

24 a statické sepnutí domu“ se po započtení víceprací zvyšuje o 96 922,17 Kč bez DPH a cena za 

plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 10 004 303,12 Kč bez DPH na cenu 10 101 225,29 Kč bez DPH,  
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tj. 11 616 409,08 Kč včetně DPH. 

  

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

SML/0806/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

usnesení Rady města Přerova 32. Rady města Přerova č. usnesení 1146/32/6/202, ze dne 5. 2. 2020, 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

1505/40/6/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0661/2020 na 

vypracování projektových dokumentací kanalizace místní části Přerov 

IX - Lýsky 

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

SML/0661/2020, ze dne 14. 4. 2020, na vypracování projektových dokumentací kanalizace místní 

části Přerov IX – Lýsky, mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a zhotovitelem AQUA 

PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ: 46964371, dle přílohy č. 2. 

  

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění části 1. a 2. předmětu plnění, dle důvodové zprávy. 

  

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

SML/0661/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová, na základě bodu 6. usnesení č. 1147/32/6/2020 ze 32. schůze Rady 

města Přerova konané dne 5. února 2020.  

 

1506/40/6/2020 Veřejná zakázka „Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a 

zateplení střechy“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/0371/2020 

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

SML/0371/2020 ze dne 10. 2. 2020 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní 

společností H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, 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 „Stavební úpravy kina Hvězda - 

rekonstrukce a zateplení střechy“ se po započtení méněprací a víceprací snižuje o 212 760,87 Kč bez 

DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 6 944 000 Kč bez DPH na cenu 6 731 239,13 Kč 

bez DPH. 

  

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

SML/0371/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

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

818/23/6/2019 ze dne 26.9.2019.  

 

1507/40/6/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu 

PSP“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu 

PSP“, 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 ve znění VP č. 5/2018 a ve znění VP č. 13/2019,  

 

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

„Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu PSP“, je účastník výběrového řízení 

společnost COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, jejíž 

nabídka byla vyhodnocena jako první 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 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, jako 

zhotovitelem/dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce příjezdové 

komunikace do areálu PSP“, za podmínky finančního krytí smlouvy. 

  

Cena za plnění bude činit: 1 192 300,30 Kč bez DPH, tj. 1 442 683,36 Kč včetně 21% 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 zhotovitelem a 

objednatelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Michala Záchy, DiS., na 

základě jeho pověření dle bodu 38. usnesení Rady města Přerova č. 1430/38/3/2020 ze dne 

28.5.2020.  

 

 

1508/40/6/2020 Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 

"Blažkův dům - inovační centrum - projekt interiéru"  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. revokuje usnesení Rady města Přerova č. 1464/39/6/2020 ze dne 11.6.2020  

 

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

dům - inovační centrum - interiér" mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem a 

společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., IČ 25587293, Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, 

jako zhotovitelem ve znění dle přílohy. Cena za plnění bude činit 469.000,00 Kč bez DPH, tj. 

567.490,00 Kč vč. DPH.  

 

 

1509/40/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně 

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

kupní smlouvy a dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu, nájemní 

smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutární městem Přerov (jako 

prodávajícím a postupitelem), manželi J*** a G*** H***, bytem *** (jako kupujícími a postupníky) a 

obcí Lhotka, se sídlem Lhotka 6, 75124 Lhotka (jako postoupenou stranou), jejímž předmětem je 

úplatný převod pozemku p.č. 1209 orná půda o výměře 1635 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního 
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města Přerova do společného jmění manželů J*** a G*** H***, bytem *** za kupní cenu 280.000,- 

Kč, cena v místě a čase obvyklá a postoupení práv a povinností týkajících se vypořádání 

majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně v souvislosti s realizací stavby "Vodovod 

Lhotka" vyplývajících ze smlouvy o právu provést stavbu, nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti č. MMPr-SML/1686/2018 uzavřené dne 19.12.2018 mezi statutárním městem 

Přerov (jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti) a obcí 

Lhotka (jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti).  

 

1510/40/7/2020 Snížení nájemného z nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - z prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 2621, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 5198/8, 

pozemku p.č. 5198/57  v k.ú. Přerov a movitých věcí (Žižkova 12) 

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

nájemci, příspěvkové organizaci Olomouckého kraje Středisku volného času ATLAS a BIOS, Přerov, 

se sídlem Přerov I-Město, Žižkova 2621, IČ 47184469 z prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 

2621, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 5198/8 v k.ú. Přerov 

(Žižkova 12) o celkové výměře 812,01 m2, z pozemku p.č. 5198/57 ost. pl., ost. komunikace o celkové 

výměře 1.475 m2 v k.ú. Přerov a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov, na základě 

nájemní smlouvy ze dne 19.12.2003, ve znění dodatků č. 1 ze dne 5.2.2008 a č. 2 ze dne 3.5.2010 z 

důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12.3.2020 ve výši 3/12 z ročního nájemného pro rok 

2020.  

 

1511/40/7/2020 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 5307/84  a p.č. 5307/27 vše v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 5307/84 ostatní plocha o 

výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 5307/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 oba v k.ú. 

Přerov a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Zuzanou 

Vachouškovou, místem podnikání Přerov, Interbrigadistů 178/19, IČ: 08893730 (jako nájemcem). 

Účelem nájmu je umístění předzahrádky s občerstvením před restaurací Corrida v objektu č.p. 1101 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 5307/27 v k.ú. Přerov. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, výše ročního nájemného bude činit 3.037,- Kč, tj. 

168,72 Kč/m2. Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání od 25.1.2020 do data 

účinnosti nájemní smlouvy ve výši 168,72 Kč/m2/rok.  

 

1512/40/7/2020 Pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 174/7 a  části pozemku p.č. 175/1 oba v k.ú. Staměřice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 174/7 orná 

půda o celkové výměře 774 m2 a část pozemku p.č. 175/1 trvalý travní porost o výměře 406 m2 oba v 

k.ú. Staměřice mezi statutárním městem Přerov jako propachtovatelem a společností RenoFarma 

Podzámčí a.s., se sídlem Dolní Újezd č.p. 162, IČ 25394843 jako pachtýřem. Pacht bude uzavřen na 

dobu neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců, vždy k 1.10. běžného roku tak, aby skončil koncem 

pachtovního roku, tj. k 30.9. roku následujícího. Výše úhrady za pacht pozemků bude činit 4.500,- 

Kč/ha/rok + náklady na daň z nemovitostí v k.ú. Staměřice. Účelem pachtu bude využití pozemků k 

zemědělské činnosti a její výrobě. Součástí pachtovní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní 

užívání pozemků od 1.10.2019 do dne účinnosti smlouvy v poměrné výši nájemného za toto období.  

 

1513/40/7/2020 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterou uzavřely ČR – Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových jako pronajímatel a 

statutární město Přerov jako nájemce dne 23.8.2019 na nájem 
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jednotky č. 555/5 (jiný nebytový prostor) v budově č.p. 555 (nám. 

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

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterou 

uzavřely Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se 

sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako pronajímatel a statutární město Přerov jako 

nájemce dne 23.8.2019 na dobu určitou od 1.9.2019 do doby převodu vlastnictví k jednotce č. 555/5 s 

příslušnými podíly na budově a pozemcích, nejdéle však do 31.8.2027, na nájem jednotky č. 555/5 

(jiný nebytový prostor) o celkové výměře 602,02 m2 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), 

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

60202/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a podílu id. 60202/361888 na pozemcích p.č. 

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

o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 se nahrazuje znění čl. III. odst. 7 a 8 nájemní 

smlouvy textem: 

  

„7. V nájemném není zahrnuta úhrada za plnění poskytovaná s užíváním jednotky č. 555/5 s 

příslušnými podíly na budově a pozemcích, zejména za dodávky elektrické energie, vody, teplé 

užitkové vody, vytápění, provoz výtahu a odvod odpadních vod, úklid, opravy a údržbu společných 

prostor, telekomunikační služby, úhradu pojištění nemovitých věcí a odvoz a likvidaci tuhého 

domovního odpadu, které je zajišťováno prostřednictvím Společenství vlastníků domu č.p. 555 v 

Přerově. Cena za tyto služby je stanovena přepočtem podle užívané plochy s připočtením podílu na 

společných prostorách. 

  

8. Na úhradu nákladů spojených se zajišťováním služeb dle odst. 7. smlouvy bude nájemce počínaje 

měsícem červencem 2020 poskytovat měsíční zálohu ve výši 15.599,- Kč.“ 

  

Součástí dodatku č. 1 je dále ujednání, že pronajímatel vrátí nájemci do 30 dnů od účinnosti dodatku č. 

1 část nákladů spojených se zajišťováním služeb, které jsou nájemci poskytovány v souvislosti s 

užíváním jednotky č. 555/5, ve výši 12.584,- Kč, které nájemce uhradil pronajímateli za období červen 

2020 za informační služby poskytované společností Přerovská kapitálová společnost s.r.o. (služba 

vrátnice), a to z důvodu ukončení smlouvy se společností Přerovská kapitálová společnost s.r.o. ke dni 

31.5.2020. 

  

V jiném se nájemní smlouva nemění.  

 

1514/40/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části 

pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

24.1.1994, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.6.2001 uzavřené mezi statutárním městem Přerov 

jako pronajímatelem a B*** M*** jako nájemcem na nájem části pozemku p.č. 5734/20 ost. 

pl., jiná plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Přerov ke dni 30.6.2020.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 5734/20 ost. pl., jiná plocha o 

výměře 17 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Markem 

Dostálem, místem podnikání Přerov I-Město, Kratochvílova 142/15, IČ 15515753 jako 

nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností 

od 1.7.2020. Výše nájemného bude činit 11.473,-Kč/rok (dle vnitřního předpisu č. 12/2017). 

Účelem nájmu bude využití části pozemku pro umístění prodejního stánku.  
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1515/40/7/2020 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)  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na 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) - místnost č. 21 o výměře 36,96 m2 mezi statutárním 

městem Přerov jako půjčitelem a společností Moravský institut vzdělávání o.p.s., se sídlem Přerov I-

Město, Sokolská 520/26, IČ 01705083 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 3 

roky s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití prostoru pro uskladnění vybavení, 

výrobu rekvizit, kulis a dalších potřeb pro činnost organizace. Náklady na spotřebované energie budou 

hrazeny samostatně. Ujednáním bude poskytnutí podpory malého rozsahu.  

 

1516/40/7/2020 Smlouva o zajištění demontáže a následné montáže FVE - Teplo 

Přerov a.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění demontáže a následné 

montáže FVE mezi statutárním městem Přerovem a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se 

sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov 750 02 ve znění dle přílohy č. 1 za dohodnutou cenu 164.900,-Kč 

bez DPH.  

 

1517/40/7/2020 Právo provést stavbu – DA Care s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání uděluje souhlas s umístěním stavby - „Domov Alzheimer 

PŘEROV, SO 02 – Demolice objektů“ na pozemku p.č. 2883/1 o výměře 78440 m2 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace), pozemku p. č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, včetně 

budovy č. p. 1117 (Trávník 30) – způsob využití stavba pro administrativu, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p. č. 2294/2, pozemku p. č. 2294/6 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 1 247 m2, pozemku p. č. 2294/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 1 458 m2 vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace a uzavření smlouvy o 

právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků a společností DA 

Care s.r.o., IČ: 01926519, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 jako 

stavebníkem ve znění přílohy č. 1.  

 

1518/40/8/2020 Monitorovací zprávy základních škol ve věci nadstandardních činností  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí monitorovací zprávu za školní rok 2019/2020 Základní školy Přerov, U 

tenisu 4 v rámci „Koncepce školy zaměřené na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových 

dovedností žáků“,  

 

2. bere na vědomí monitorovací zprávu za školní rok 2019/2020 ve věci sportovního zaměření 

Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej,  

 

3. bere na vědomí monitorovací zprávu za školní rok 2019/2020 ve věci sportovní profilace 

Základní školy Přerov, Za mlýnem 1,  

 

4. bere na vědomí monitorovací zprávu za školní rok 2019/2020 ve věci sportovní profilace 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5,  
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5. bere na vědomí monitorovací zprávu za školní rok 2019/2020 ve věci poskytování 

nadstandardních pedagogických a nepedagogických služeb Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16.  

 

 

1519/40/8/2020 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Městské 

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve 

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

ve znění pozdějších předpisů.  

 

1520/40/8/2020 Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady při ZŠ U Tenisu  

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 01. 07. 2020, paní Kateřinu Günther do 

funkce člena školské rady při Základní škole Přerov, U tenisu 4.  

 

1521/40/9/2020 Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 

bytu  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 28, o ploše 46,79 m2, v domě č.p. 2383, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 1310, v k.ú. Přerov, Gen. 

Štefánika č. o. 7 (včetně zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, trvale bytem ***, 

za nájemné ve výši 3 261,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 

o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou, na tři měsíce s možností 

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

 

2 schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, o ploše 48,52 m2, v domě č.p. 1829, 

příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 925, v k.ú. Přerov, Kojetínská č. 

o. 28 (včetně zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, trvale bytem ***, za 

nájemné ve výši 3 661,- Kč/ měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou na tři měsíce s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené  

s užíváním bytu.  

 

 

1522/40/9/2020 Charita Přerov – Noční sedárna 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, 

jako poskytovatele dotace, a subjektem Charita Přerov, IČ: 45180270 s 

e sídlem Šířava 1295/27, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci projektu „Noční 

sedárna". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, s vyjimkou ustanovení článku 

III bodu 2 smlouvy, které bude vypuštěno.  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

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

 

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

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
    Dotační program B 539,8 - 60,0 479,8 
4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 
3,0* + 60,0 63,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

1523/40/9/2020 Poskytnutí peněžitého daru – Linka bezpečí pro děti a mládež z města 

Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3 000 Kč a uzavření Darovací smlouvy o 

poskytnutí peněžitého daru mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem, a subjektem 

Linka bezpečí, z. s.,  

IČ 61383198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, jako obdarovaným, na projekt 

„Linka bezpečí pro děti a mládež z města Přerova“ v roce 2020, dle důvodové zprávy.  

 

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

závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 252 229,3* - 3,0 225 226,3 
4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 
0,0 + 3,0 3,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
40 619,6 + 3,0 40 622,6 

 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1. tohoto usnesení.  

 

 

1524/40/9/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 10 (2+1), o ploše pro nájem 

72,70 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. 1), s 

panem *** za nájemné ve výši 2.756 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
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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 č. 3 (2+1), o ploše pro nájem 56,07 m2, v domě č. 

p. 2517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/24, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť III, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné ve 

výši 3.011 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 č. 10 (1+1), o ploše pro nájem 

50,40 m2, v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 3), s paní *** za nájemné ve výši 1.937 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 č. 39 (2+kk), o ploše pro nájem 

52,97 m2, 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. 4), s paní *** za nájemné ve výši 2.036 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.  

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť III/1, s 

panem *** 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť III/1, s 

paní *** 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť III/1, s 

paní *** 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť III/1, s 

paní *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť III/1, s 

paní *** 

 

 

1525/40/9/2020 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře a 

osobní asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – 

Denní pobyt 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady za základní a fakultativní činnosti při 

poskytování sociálních služeb denního stacionáře a osobní asistence poskytovaných střediskem 

Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Denní pobyt dle přílohy důvodové zprávy, a to s účinností od 

01.09.2020.  

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.09.2020 
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1526/40/9/2020 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 

služeb města Přerova, p. o. – Domov pro seniory 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb domova pro seniory poskytované 

střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Domov pro seniory dle přílohy důvodové zprávy, 

a to s účinností od 01.09.2020.  

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.09.2020 

 

1527/40/9/2020 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 

služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb pečovatelské služby poskytované 

střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba dle přílohy důvodové zprávy, 

a to s účinností od 01.09.2020.  

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.09.2020 

 

1528/40/10/2020 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město 

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

ulice v Přerově, v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5008/2 pojmenovat názvem 

nábř. Františka Venclovského  

 

1529/40/10/2020 Škoda vzniklá při výkonu přenesené působnosti silničního správního 

orgánu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů v řízení o odstranění pevné překážky z veřejně 

přístupné účelové komunikace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neuplatňovat 

náhradu škody a odepsat pohledávku ve výši 40 584,49 Kč, neboť nebyla shledána individuální 

odpovědnost konkrétního zaměstnance.  

 

1530/40/10/2020 Škoda vzniklá v rámci projektu 09 IOP 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neuplatňovat 

náhradu škody a odepsat pohledávku ve výši 49 293,20 Kč, neboť nebyla shledána individuální 

odpovědnost konkrétního zaměstnance  

 

1531/40/10/2020 Petice občanů se žádostí o zabezpečení dohledu nad dodržováním 

dopravního značení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici občanů.  

 

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi petentům.  
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1532/40/10/2020 Vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2020 při příležitosti státního 

svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 

na Velkou Moravu. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2020 při 

příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu.  

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 05.07.2020 

 

1533/40/10/2020 Poskytnutí příspěvku na veřejnou sbírku 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

Kč na veřejnou sbírku konanou Olomouckým krajem, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 

40a, 779 00 Olomouc za účelem „Zmírnění následků živelních pohrom na území 

Olomouckého kraje v roce 2020" osvědčenou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV-92958-

2/VS-2020 na č.ú. 123-0754200287/0100, vedeným u Komerční banky, a.s., ul. Okružní 

1300/19, 779 00 Olomouc.  

 

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

závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 252 226,3 * - 50,0 252 176,3 
5269 130 Ostatní správa v oblasti hospodářských 

opatření pro krizové stavy 
0,0 + 50,0 50,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

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

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 622,6 * + 50,0 40 672,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

V Přerově dne 25. 6. 2020 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 


