USNESENÍ z 41. schůze Rady města Přerova konané dne 9. července 2020

1534/41/2/2020

Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 41. schůze Rady města
Přerova konané dne 9. července 2020

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje program 41. schůze Rady města Přerova konané dne 9. července 2020,

2.

schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze
Rady města Přerova.

1535/41/4/2020

Rozpočtové opatření č. 13 - úspory

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy
rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy.

1536/41/4/2020

Rozpočtové opatření č. 14

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 a závazných
ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2).

1537/41/4/2020

Komerční banka, a. s. - uzavření Dohody o stanovení individuálních
cen

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o stanovení individuálních cen včetně
příloh, které jsou její nedílnou součástí, mezi statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s.,
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054.

1538/41/4/2020

Dohoda o elektronické fakturaci mezi statutárním městem Přerov
a PRECHEZA, a.s.

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o elektronické fakturaci mezi
statutárním městem Přerov a PRECHEZA, a.s., IČ 26872307 se sídlem nábř. Dr. Edvarda Beneše
1170/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za účelem zasílání daňových dokladů v elektronické podobě.
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1539/41/4/2020

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a
informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem na
"Marketingové aktivity MIC Přerov"

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ:60609460 jako poskytovatelem a Kulturními a informačními
službami města Přerova, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 150/8, IČ:45180512 jako
příjemcem ve výši 30.000,- Kč na "Marketingové aktivity MIC Přerov v roce 2020".

2.

schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR

POL

ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

4122

210 Neinvestiční přijaté transfery
od krajů

rozpočet
43 975,0 *

rozpočtové
opatření
+ 30,0

rozpočet
po úpravě
44 005,0

rozpočtové
opatření
+ 30,0

rozpočet
po úpravě
17 293,0

rozpočtové
opatření
+ 30,0

rozpočet
po úpravě
16 755,1

*počáteční stav navazuje na jiný návrh
PAR

ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

141

Kulturní a informační služby města Přerova

rozpočet
17 263,0 *

*počáteční stav navazuje na jiný návrh
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ

VÝDAJE (v tis. Kč)

141

Kulturní a informační služby města Přerova
- příspěvek na provoz a investice

rozpočet
16 725,1 *

*počáteční stav navazuje na jiný návrh

1540/41/5/2020

Výjimka ze stavební uzávěry – “Vybudování centra oprav PSO Přerov
DPOV, a.s.“

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou
“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “
Vybudování centra oprav PSO Přerov DPOV, a.s.“, situovanou na pozemcích parc.č.
6868/133, 6868/132, 931/5, 6868/130, 6868/134, 6868/131, 932, 933, 7262, 935, 937, 7263,
7261/1, 931/3, 6868/22, 7261/1 a 7264 v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy
a příloh tohoto návrhu na usnesení).

2.

pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu a provedení všech
úkonů spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice
I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“.
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1541/41/6/2020

Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník
27“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí závěry a doporučení externího administrátora podlimitní veřejné zakázky
„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“,

2.

rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce
elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ je účastník výběrového řízení PTÁČEK - pozemní
stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 a Elektromont Brno, akciová
společnost, Žarošická 4315/17, 628 00 Brno, IČ: 24319139 podávající společnou nabídku jako
„PTÁČEK a ELEKTROMONT – ZŠ Trávník elektroinstalace“, jejichž společná 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 společností „PTÁČEK a ELEKTROMONT – ZŠ Trávník elektroinstalace“ se společníky
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 a Elektromont
Brno, akciová společnost, Žarošická 4315/17, 628 00 Brno, IČ: 24319139, jako zhotovitelem,
na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“. Cena
za plnění bude činit 21 110 467,91 Kč bez DPH, tj. 25 543 666,17 Kč včetně DPH,

4.

vylučuje účastníka zadávacího řízení Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín, Bartošova 5532,
760 01 Zlín, IČ: 25301144, z důvodu nesplnění podmínek 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 jejího pověření usnesením 38. Rady města Přerova usnesení č. 1431/38/3/2020
ze dne 28. 5. 2020.

1542/41/6/2020

Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace
a postoupení práv - Nezávislá tlaková výměníková stanice pro ZŠ
Trávník 27, Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu projektové
dokumentace a postoupení práv uzavřenou mezi statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská
709/34, 750 11 Přerov jako převodcem a společností Teplo Přerov, a.s., IČ 25391453 Blahoslavova
1499/7, 750 11 Přerov, jako nabyvatelem a Michalem Pospíšilem, IČ 65912535, Tučín 148, 751 16
Tučín, jako zpracovatelem ve znění dle přílohy.

1543/41/6/2020

Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ - 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 stavební práce „Zateplení Jižní
Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. 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
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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 stavební práce
„Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“, 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
1.
***
2.
***

Organizace
Zástupce zadavatele
Zástupce zpracovatele PD

3.

***

Odbor řízení projektů a investic – ***
oddělení investic

4.

***

Odbor správy majetku a komunálních ***
služeb – oddělení bytové správy

Administrátor Organizace
***
Odbor řízení projektů a investic

Náhradník
***
***

Náhradník administrátora
***

Organizace
Zástupce zadavatele
Zástupce zpracovatele
PD
Odbor řízení projektů
a investic – oddělení
investic
Odbor správy majetku
a komunálních služeb
– oddělení bytové
správy
Organizace
Odbor řízení projektů a
investic

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.

1544/41/6/2020

Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí informace o projektu "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí" dle
důvodové zprávy,

2.

ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí", dle
důvodové zprávy,

3.

pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních
jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.
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1545/41/7/2020

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

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 1467/39/7/2020 z 39. schůze Rady města
Přerova konané dne 11.6.2020 tak, že nově zní:
Rada města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova - 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 80 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.

1546/41/7/2020

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci – části
pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod
nemovité věci - části pozemku p.č. 2/1 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova
z majetku statutárního města Přerova.

1547/41/7/2020

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci –
části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod
nemovité věci – části pozemku p.č. 339 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Žeravice z majetku
statutárního města Přerova.

1548/41/7/2020

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 676, p.č. 678, p.č.
679 a p.č. 680 vše v k.ú. Čekyně

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 676 zahrada
o výměře 735 m2, p.č. 678 zahrada o výměře 1105 m2, p.č. 679 ostatní plocha o výměře
422 m2 a p.č. 680 ovocný sad o výměře 2909 m2 vše v k.ú. Čekyně.

2.

neschvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky k tíži pozemku p.č. 479 v k.ú.
Čekyně v majetku statutárního města Přerova ve prospěch pozemků p.č. 795, p.č. 796 oba
v k.ú. Čekyně ve společném jmění manželů Ing. L*** a V*** H***, bytem ***.

1549/41/7/2020

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí –
pozemku p.č. 127 a části pozemku p.č. 130 oba v k.ú. Penčice

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod
pozemku p.č. 127 ostatní plocha o výměře 105 m2 a části pozemku p.č. 130 trvalý travní porost
o výměře cca 100 m2 oba v k.ú. Penčice z majetku statutárního města Přerova.
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1550/41/7/2020

Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých
věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 1483, p.č.
1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 vše v k.ú. Dluhonice.
Záměr statutárního města Přerov -bezúplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3
jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., p.č. 15/4 jehož součástí je stavba
bez č.p./č.e.p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13, p.č. 1145/14
vše v k.ú. Dluhonice.

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1483 orná půda o výměře 1006 m2, p.č. 1485 orná
půda o výměře 7517 m2, p.č. 1486 orná půda o výměře 1349 m2 a p.č. 1487 orná půda
o výměře 930 m2 a části pozemku p.č. 1484 zahrada o výměře cca 300 m2 vše včetně všech
součástí a příslušenství vše v k.ú. Dluhonice.

2.

schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 15/1 ostatní plocha o výměře 5532 m2, p.č. 15/2
zahrada o výměře 1135 m2, p.č. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 183 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. /č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada
o výměře 306 m2, p.č. 15/7 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 1145/12 ostatní plocha o
výměře 912 m2, p.č. 1145/13 zahrada o výměře 1349 m2, p.č. 1145/14 zahrada o výměře 7 m2
vše v k.ú. Dluhonice z majetku TJ Sokol Dluhonice, z.s., IČ: 61985252, se sídlem Dluhonice.

1551/41/7/2020

Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5307/359 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem části
pozemku p.č. 5307/359 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví
statutárního města Přerov.

1552/41/7/2020

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 436 v k.ú.
Kozlovice u Přerova.

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod
pozemku p.č. 436 zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města
Přerova.

1553/41/7/2020

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova
- pozemku p.č. 4394/132 a pozemku p.č. 4394/133 oba v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit
úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/132 zast.
plocha a nádvoří o výměře 5 m2 a pozemku p.č. 4394/133 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2
oba v k.ú. Přerov do majetku vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na
společných částech domu č.p. 493 (Seifertova 6) příslušného k části obce Přerov I - Město a pozemku
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p.č. 4394/28 v k.ú. Přerov, který k jednotlivým bytovým jednotkám náleží, a to následovně:
jednotka vlastníci velikost podílu
493/1 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/2 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/3 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/4 Stavební bytové družstvo Přerov 541/22705
493/5 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/6 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/7 *** 714/22705
493/8 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/9 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/10 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/11 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/12 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/13 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/14 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/15 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/16 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/17 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/18 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/19 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/20 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/21 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/22 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/23 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/24 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/25 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/26 *** 714/22705 SJM
493/27 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/28 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
465/29 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
493/30 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/31 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705
493/32 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705
Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem v celkové výši 17.600,- Kč (tj. 1600,- Kč/m2). Dodání
předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty, neboť bytový dům č.p. 493 splnil časový
test ve smyslu § 56 odst.3 zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uhradí
prodávajícímu náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku v celkové výši 4.791,60 Kč včetně
DPH.

1554/41/7/2020

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit
úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1,
ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov do majetku vlastníků jednotek dle jejich
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 523 příslušného k části obce Přerov IMěsto, stojícího na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, a to následovně:
vlastník bytové jednotky č. 523/1, podíl na společných částech domu id 5084/224235
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vlastník bytové jednotky č. 523/2, podíl na společných částech domu id 5088/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/3, podíl na společných částech domu id 3518/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/4, podíl na společných částech domu id 5040/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/5, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/6, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/7, podíl na společných částech domu id 5974/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/8, podíl na společných částech domu id 3471/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/9, podíl na společných částech domu id 5079/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/10, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/11, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/12, podíl na společných částech domu id 5880/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/13, podíl na společných částech domu id 3491/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/14, podíl na společných částech domu id 5116/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/15, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/16, podíl na společných částech domu id 6796/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/17, podíl na společných částech domu id 5974/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/18, podíl na společných částech domu id 3518/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/19, podíl na společných částech domu id 5116/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/20, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/21, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/22, podíl na společných částech domu id 5974/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/23, podíl na společných částech domu id 3518/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/24, podíl na společných částech domu id 5116/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/25, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/26, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/27, podíl na společných částech domu id 5974/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/28, podíl na společných částech domu id 3502/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/29, podíl na společných částech domu id 5116/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/30, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/31, podíl na společných částech domu id 6790/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/32, podíl na společných částech domu id 5974/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/33, podíl na společných částech domu id 3518/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/34, podíl na společných částech domu id 5081/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/35, podíl na společných částech domu id 6863/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/36, podíl na společných částech domu id 6808/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/37, podíl na společných částech domu id 5974/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/38, podíl na společných částech domu id 3518/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/39, podíl na společných částech domu id 5116/224235
vlastník bytové jednotky č. 523/40, podíl na společných částech domu id 6818/224235
za kupní cenu ve výši 1700,- Kč/m2 bez DPH - cena v místě a čase obvyklá a uzavření smlouvy
o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím
prodávajícím), Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, se sídlem
U Výstaviště 523/1, Přerov IČ: 29447909 (jako stavebníkem) a vlastníky bytových jednotek č. 523/1,
č. 523/2, č. 523/3, p.č. 523/4, č. 523/5, č. 523/6, č. 523/7, č. 523/8, č. 523/9, č. 523/10, č. 523/11,
č. 523/12, č. 523/13, p.č. 523/14, č. 523/15, č. 523/16, č. 523/17, č. 523/18, č. 523/19, č. 523/20,
523/21, č. 523/22, č. 523/23, p.č. 523/24, č. 523/25, č. 523/26, č. 523/27, č. 523/28, č. 523/29,
č. 523/30, 523/31, č. 523/32, č. 523/33, p.č. 523/34, č. 523/35, č. 523/36, č. 523/37, č. 523/38,
č. 523/39, č. 523/40 v budově č.p. 523 bytový dům příslušný k části obce Přerov I - Město (jako
budoucím kupujícím).
Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby, kdy nejpozději do 12 měsíců od dokončení doručí
budoucí kupující geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov
a vyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva pak bude uzavřena
nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy tak budoucí kupující učiní.
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1555/41/7/2020

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5081/1 a 5081/4 oba v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný
převod a schválit bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p. č. 5081/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 5081/4 ostatní plocha, zeleň
oba v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

1556/41/7/2020

Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova prostor sloužících podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p.
3217, Kabelíkova 14a, příslušného k části obce Přerov I-Město, který
je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory) a
nájem movitých věcí v majetku statutárního města Přerova zařízení a
vybavení kuchyňského bloku - uzavření dohod o skončení nájmů

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy na nájem prostor
sloužících podnikání - kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - pavilon C v objektu občanské
vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je
součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, o celkové výměře 229,48 m2 uzavřené dne
16.10.2018 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Zařízením školního
stravování Přerov, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277,
jako nájemcem. Nájem skončí dnem 31.7.2020.

2.

schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy na nájem movitých věcí zařízení a vybavení kuchyňského bloku a bufetu v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217,
Kabelíkova 14a, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č.
5196/25 v k.ú. Přerov, uzavřené dne 30.4.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2019 mezi
statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Zařízením školního stravování Přerov,
příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, jako nájemcem.
Nájem skončí dnem 31.7.2020.

1557/41/7/2020

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)

Rada města Přerova po projednání 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 od 21.7.2020
do 30.9.2020. Výše nájemného bude činit 4.753,50 Kč. Účelem nájmu bude využití prostoru pro
provozování ordinace pediatrie. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.
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1558/41/7/2020

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor č. 1.010 o výměře
7,6 m2 situovaný 1. PP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119, příslušného k části obce Přerov IMěsto, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) mezi statutárním městem Přerov
a Bytovým družstvem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, nábřeží Protifašistických bojovníků 3119/10,
IČ 26789388 jako pronajímateli a společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov I-Město,
Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 6 měsíců. Výše nájemného za prostor bude činit 650,-Kč/měsíc. Cena za spotřebu
el. energie do výše 200,-Kč ročně je zahrnuta v nájmu. Účelem nájmu bude využití prostoru pro
umístění regulačního zařízení.

1559/41/7/2020

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –
prostoru v budově k bydlení č.p. 832, příslušné k části obce Přerov IMěsto, která je součástí pozemku p.č. 4394/25 v k.ú. Přerov (Bajákova
18)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově k bydlení
č.p. 832, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4394/25 v k.ú. Přerov
(Bajákova 18) - místnosti č. 11 o výměře 9,11 m2 mezi statutárním městem Přerov jako
pronajímatelem a Ing. Jiřím Baďurou, místem podnikání Přerov I-Město, Osmek 528/3, IČ 65920295
jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 4.373,-Kč/rok (bez DPH), tj. 480,-Kč/m2/rok (dle
vnitřního předpisu č. 12/2017). Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Účelem nájmu bude využití prostoru jako sklad modelů automobilů. Náklady na spotřebované energie
budou hrazeny samostatně.

1560/41/7/2020

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova prostoru v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov
(Chemoprojekt)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě
nájemní smlouvy ze dne 17.6.2008, ve znění dodatků č. 1 ze dne 12.8.2009, č. 2 ze dne 25.3.2010 a č.
3 ze dne 14.5.2020 na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov IMěsto, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt), místnost č. 81 o výměře
10 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a Ing. Janem Dostálem,
místem podnikání Rokytnice 223, PSČ 751 04, IČ 13434306 jako nájemcem, ke dni 31.7.2020.

1561/41/7/2020

Nájem/výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Přerova - prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k
části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú.
Přerov (Chemoprojekt)

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 15.12.2005, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 27.6.2001, dodatku č. 2 ze dne 18.7.2001, dodatku č. 3 ze dne 29.2.2008, dodatku č. 4 ze
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dne 30.4.2008, dodatku č. 5 ze dne 22.5.2009 a dodatku č. 6 ze dne 14.5.2020 na prostor
sloužící podnikání - místnost č. 74 o výměře 20,9 m2 ve 3. NP objektu administrativy č.p.
1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú.
Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem
a společností MITRA Přerov s.r.o., IČ 61944238, se sídlem Trávník 1117/30, Přerov I-Město,
jako nájemcem. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po obdržení písemné výpovědi.
2.

schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 20.12.2005, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 6.11.2006, dodatku č. 2 ze dne 29.2.2008, dodatku č. 3 ze dne 1.6.2009 a dodatku č. 4 ze
dne 28.5.2020 na prostor sloužící podnikání - místnost č. 37 o výměře 20 m2 v 1. NP objektu
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku
p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako
pronajímatelem a společností STAPRO s.r.o., IČ 13583531, se sídlem Pernštýnské nám. 51,
Staré Město, 530 02 Pardubice jako nájemcem. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi.

3.

schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 6.4.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne
14.5.2020 na prostor sloužící podnikání - místnost č. 28 o výměře 14,30 m2 v 1. NP objektu
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku
p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako
pronajímatelem a Davidem Dopitou, IČ 76478572, se sídlem Pod Skalkou 87/7, Přerov IIPředmostí, 751 24 Přerov jako nájemcem. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi.

4.

schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 31.7.2012 na prostor - dvougaráž
o výměře 77 m2 ve dvorním traktu objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené
mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Mgr. P*** S***jako nájemcem.
Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po obdržení
písemné výpovědi.

5.

schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 30.3.2015 na prostor - místnost č. 60
o výměře 45,7 m2 v 2. NP objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov IMěsto, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a církevní právnickou osobou Sbor Církve
bratrské v Hranicích, IČ 73635553, se sídlem Milenov 26, 753 61 Milenov jako nájemcem.
Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi.

6.

schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce ze dne 12.5.2008, ve znění dodatku č. 1
ze dne 26.5.2009 na prostor - místnost č. 44 a č. 49A o celkové výměře 98,6 m2 v 1. NP
objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi statutárním městem Přerov
jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Městská knihovna v Přerově, IČ 70887616, se
sídlem Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 36, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako vypůjčitelem.
Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po obdržení
písemné výpovědi.

7.

schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce ze dne 14.8.2013 na prostor - místnost
č. 35 o výměře 12,3 m2 v 1. NP objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené
mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a R*** K*** jako vypůjčitelem. Výpovědní
doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po obdržení písemné
výpovědi.
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8.

schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce ze dne 7.2.2014 na prostor - místnost č. 31
o výměře 41 m2 v 1. NP objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov IMěsto, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi
statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolky Český svaz bojovníků za svobodu o. s.,
IČ 0442755, se sídlem Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha 2, a Československá
obec legionářská, IČ 45247455, se sídlem Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00 Praha 2 jako
vypůjčiteli. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
obdržení písemné výpovědi.

9.

schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce ze dne 14.2.2014 na prostor - místnost
č. 39 o výměře 20 m2 v 1. NP objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov
I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) uzavřené mezi
statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Vojenský spolek rehabilitovaných
Armády ČR, IČ 49279319, se sídlem Boleslavská 444, 277 35 Mšeno jako vypůjčitelem.
Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po obdržení
písemné výpovědi.

1562/41/7/2020

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 555/1 jiný nebytový prostor v budově
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) a části pozemku p.č.
194 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 nájemci, společnosti Přerovská
Restaurace U radnice s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 555/16, IČ
05529140 za užívání nebytové jednotky č. 555/1 jiný nebytový prostor v budově
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú.
Přerov (nám. TGM 16) o celkové výměře 381 m2 a části pozemku p.č. 194 o výměře 36 m2
v k.ú. Přerov (podloubí budovy) na základě nájemní smlouvy ze dne 13.12.2018 z důvodu
vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12.3.2020 ve výši 3/12 z ročního nájemného pro rok
2020.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerov - změnu výše nájemného sjednaného v nájemní
smlouvě ze dne 13.12.2018 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem
a společností Přerovská Restaurace U radnice s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, nám.
T.G.Masaryka 555/16, IČ 05529140 jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 555/1 jiný
nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město,
na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) o celkové výměře 381 m2 a část pozemku
p.č. 194 o výměře 36 m2 v k.ú. Přerov (podloubí budovy), a to z původní výše nájemného
32.000,-Kč/měsíc (včetně DPH) na novou výši nájemného 20.000,-Kč/měsíc (včetně DPH).

1563/41/7/2020

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 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 mezi statutárním městem Přerov jako
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půjčitelem a spolkem Predmostenzis, z.s., se sídlem Přerov II-Předmostí, Žernava č.ev. 147, IČ
66743885 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 3 roky s výpovědní dobou 3
měsíce. Účelem výpůjčky bude využití prostor jako malé školní muzeum ve spolupráci se Základní
školou J. A. Komenského Předmostí. Ujednáním smlouvy bude čerpání podpory malého rozsahu
a stanovení její výše. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.

1564/41/7/2020

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1321 v k.ú.
Dluhonice prominutím povinností (dluhu) osobě povinné
z předkupního práva.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem
statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které
jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 1321 orná půda o výměře 1.520 m2
v k.ú. Dluhonice, E***Š***, jako osobě povinné z předkupního práva.

1565/41/7/2020

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4740, p.č. 4744,
p.č. 4741/4, p.č. 5012/4 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností
(dluhu) osobám povinným z předkupního práva

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem
statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které
jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemkům p.č. 4740 ostatní plocha o výměře 69 m2,
p.č. 4744 ostatní plocha o výměře 739 m2, p.č. 4741/4 ostatní plocha o výměře 316 m2, p.č. 5012/4
ostatní plocha o výměře 273 m2 vše v k.ú. Přerov, D*** a Ing. M*** P*** jako osobám povinným
z předkupního práva.

1566/41/7/2020

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5466/75 v k.ú.
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního
práva.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem
statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které
jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 5466/75 orná půda o výměře 8.686 m2
v k.ú. Přerov společnosti SENSUS s.r.o., se sídlem Kojetínská 17, 75002 Přerov, IČ 47669535, jako
osobě povinné z předkupního práva.

1567/41/8/2020

Úprava platu ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 9. 2020 úpravu platu ředitelům
mateřských škol a základních škol zřízených statutárním městem Přerovem.
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1568/41/8/2020

Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v
Přerově, Sociálních služeb města Přerova, Kulturních a informačních
služeb města Přerova

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol zřízených
statutárním městem Přerovem a ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova
30 zřízeného statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny
budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným
organizacím na rok 2020 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje.

2.

schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli Městské knihovny v Přerově, příspěvkové
organizace, ředitelce Sociálních služeb města Přerova, p. o. a řediteli Kulturních
a informačních služeb města Přerova, p. o., zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu
uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu
mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci na rok 2020 zřizovatelem.

1569/41/8/2020

Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru do
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Přerovem

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví
Základní školy Přerov, Želatovská 8 a nepeněžitého daru i peněžitého daru účelově určeného
do vlastnictví Základní školy Přerov, U tenisu 4, příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1570/41/8/2020

Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 172 400,- Kč a uzavření
darovací smlouvy dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů mezi Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc a Statutárním městem Přerovem, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská
709/34, 750 02 Přerov. Znění darovací smlouvy je přílohou důvodové zprávy.

1571/41/8/2020

Výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14.
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14

Rada města Přerova po projednání:
1.

bere na vědomí usnesení konkursní komise ve věci konkursního řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Máchova 14
včetně výsledného pořadí vhodných uchazečů, dle zápisu o průběhu konkursu ze dne
8. 7. 2020,
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2.

jmenuje na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 1. 9. 2020 paní R***
M***, na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov,
Máchova 14 a stanoví jí plat v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

1572/41/9/2020

Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území
statutárního města Přerov

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách
provozovaných na území statutárního města Přerov.

1573/41/9/2020

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:
1.

schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+0), o ploše pro nájem 25,57
m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části
obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč.
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem P*** M***, za nájemné ve výši
983 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+0), o ploše pro nájem 34,85
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 panem J*** H***za nájemné ve výši
1.339 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 obecnímu bytu (2+1), o ploše pro nájem 73,06 m2,
v domě č. p. 608, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú.
Přerov, Škodova, č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní D*** H***
za nájemné ve výši 3.924 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců s možností
prodloužení. Za podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce
hradit služby spojené s užíváním bytu.

4.

ruší usnesení č. 1372/36/9/2020 (bod. č. 3) přijaté na 36. schůzi Rady města Přerova konané
dne 30. 04. 2020.

5.

ruší usnesení č. 1226/33/9/2020 (bod č. 13) přijaté na 33. schůzi Rady města Přerova konané
dne 05. 03. 2020.

1574/41/10/2020 Smlouva o centralizovaném zadávání na produkty VMware
Rada města Přerova po projednání:
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1

schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Českou republikou –
Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064, jako
centrálním zadavatelem a Statutárním městem Přerovem jako zadavatelem, které je přílohou
důvodové zprávy.

2

pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1
návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

1575/41/10/2020 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I.
pololetí 2020
Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady,
zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí
2020.

V Přerově dne 9. července 2020

Ing. Petr Měřínský
primátor statutárního města Přerova

Mgr. Petr Kouba
náměstek primátora statutárního města Přerova
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