
1 

 

ZÁPIS 

 

z 42. schůze Rady města Přerova konané dne 6. srpna 2020 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh opatření ke zlepšení prostředí v parku Michalov Ing. Kutálková 

3.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 15 Ing. Mazochová 

4.2 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

primátor 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního 
ekosystému Předmostí“  

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací - 
Kompenzace Dluhonice – I. etapa“ -schválení „Výzvy k podání 
nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 
řízení, pověření komise 

primátor 

6.4 Kompenzace Dluhonice I. etapa - poskytnutí dotace z Olomouckého 
kraje 

Ing. Mazochová 

6.5 Inovační hub Přerov primátor 
Ing. Vrána 

6.6 Uzavření Smlouvy č. 182M/2020 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 - 
podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC (cyklopodjezd u 
Lidlu)  

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Redigitalizace kina Hvězda“ - schválení „Výzvy k 
podání nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, pověření 
komise 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.10 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. 
etapa (ul. Teličkova 1-6)“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. SML/1597/2019 

Ing. Mazochová 
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6.11 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1030/2020, číslo smlouvy zhotovitele 02/2020, na realizaci 
stavby „Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká 
Dlážka 5“ 

Ing. Mazochová 

6.12 Pověření k realizaci investiční akce „Stavební úprava - oprava části 
cyklostezky Újezdec“ 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
439 v k.ú. Dluhonice, na základě využití předkupního práva podle 
ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. 
Na Zábraní 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.2.3 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 

7.2.4 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                                                                                                                                                      
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                                                                                                                                                                   
Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných 
zakázek                                                                                               
Záměr výpůjčky nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 
1487 vše v k.ú. Dluhonice.                           

primátor 

7.2.5 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt 
k bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce 
Přerov I-Město  

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 4394/115 v k.ú. Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.4.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí  
a bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.4.2 Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u 
Přerova a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 
1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

p. Zácha 
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7.4.3 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 
pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  

p. Zácha 

7.4.4 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v 
majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 165 a 
p.č. 166 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.1 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) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  
prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 
2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům 
č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

p. Zácha 

7.5.4 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

p. Zácha 

7.5.5 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.9.2010 mezi 
obchodní společností České dráhy, a.s. jako pronajímatelem a 
statutárním městem Přerov jako nájemcem  

p. Zácha 

7.6.1 Přenechání předmětu výpůjčky - užívání nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5011 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerov – pozemku p.č.  6868/162 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 796, 
1316/1, 674/5, 247/22, 239/1, 247/20, 247/2, 83, 635, 236/4, 
239/19, 239/6, 82, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1, 81, 650/3, 
650/6, 674/2 vše v k.ú. Henčlov. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 1014/1 a p.č. 1354 oba v k.ú. 
Dluhonice. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene-služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 3082/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.5 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5307/3, pozemku p.č. 5307/17 oba v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí - vybavení prostor sloužících k 
podnikání v budově č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I-Město 
(Domov pro seniory) 

p. Zácha 

7.12.1 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. MMPr–SML/0564/2020 - 
investiční akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Žeravice Náves“ 

p. Zácha 

7.12.2 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 214/3 a 
pozemku p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem Přerov 

p. Zácha 

7.13.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo. smlouvy 
objednatele SML/0345/2020, číslo smlouvy zhotovitele 20KE0008, 
na realizaci stavby „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, 
Přerov“ 

p. Zácha 
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8. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kratochvílova Mgr. Kouba 

9.2 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi ZŠ Boženy Němcové 16 a 
KAPPA-HELP, z.s.  

Mgr. Kouba 

9.3 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Seniorské cestování Mgr. Kouba 

10.2 Seniorské cestování se svými vnuky Mgr. Kouba 

10.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o podmínce pro řidiče 
taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního 
města Přerova 

Ing. Navrátil 

11.2 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátor 

11.3 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. primátor 

11.4 Nominace do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 
kraje a.s.  

primátor 

12. Závěr zasedání primátor 

 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

p. Michal Zácha, Ing. Hana Mazochová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Petr Vrána,       

Ing. Bohumír Střelec, Mgr. Lada Galová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Mgr. Jaroslav Hýzl 

 

 

Omluveni:  Ing. Tomáš Dostal  

       

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Zdeněk Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

      

Host:   Ing. Alice Kutálková – předsedkyně Komise životního prostředí 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 42. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 6. srpna 2020  v 9:00 

hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 radních, později se dostavil náměstek 
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primátora Mgr. Petr Kouba, omluven byl Ing. Tomáš Dostal. Rada města byla schopna se právoplatně 

usnášet.  

 

Primátor Ing. Měřínský informoval o předložených materiálech „na stůl“: 

 

7.3.2 – Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

4394/115 v k.ú. Přerov 

Navrhovatel: Michal Zácha 

 

 

7.12.2 – doplnění usnesení o bod 2. - Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 214/3 a 

pozemku p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem Přerov 

Navrhovatel: Michal Zácha 

 

 

Dále primátor Ing. Měřínský informoval o stažení materiálů: 

 

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 439 v k.ú. Dluhonice, na základě využití předkupního práva podle 

ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

 

7.2.4 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                                                                                                                                                      

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                                                                                                                                                                   

Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek                                                                                               

Záměr výpůjčky nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1483, p.č. 

1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 vše v k.ú. Dluhonice.                           

 

 

Tyto předlohy budou projednány na 43. schůzi Rady města Přerova v mimořádném termínu dne 

13.8.2020. 

 

 

1576/42/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 42. schůze Rady města 

Přerova konané dne 6. srpna 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 42. schůze Rady města Přerova konané dne 6. srpna 2020, 

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce ověřovatelem usnesení a zápisu 42. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 9 pro, 1 omluven (Ing. Dostal), 1 nepřítomen (Mgr. Kouba) 
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3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

1577/42/3/2020 Návrh opatření ke zlepšení prostředí v parku Michalov 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, Ing. Alice Kutálková, předsedkyně Komise životního 

prostředí. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb ve 

spolupráci s Odborem stavebního úřadu a životního prostředí zabývat se návrhy opatření pro zlepšení 

prostředí parku Michalov uvedenými v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal, RNDr. P. Juliš 

Termín: 30.09.2020 

 

Na jednání Rady města byla přizvána Ing. Alice Kutálková, předsedkyně Komise životního prostředí, 

která přednesla krátkou prezentaci k předloženému materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Dostal), 1 nepřítomen (Mgr. Kouba) 

 

 

1578/42/3/2020 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.04.2020 do 30.06.2020. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Dostal), 1 nepřítomen (Mgr. Kouba) 

 

 

 

 

Na jednání Rady města se dostavil náměstek primátora Mgr. Petr Kouba, bylo přítomno 10 

radních. 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

1579/42/4/2020 Rozpočtové opatření č. 15 

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 a závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

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

 

 

1580/42/4/2020 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o zvýhodněném 

úvěru mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic, se sídlem 

Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 70856788, ve výši do 5 mil. Kč, na 

financování akce "Zateplení Jižní čtvrť III/1 - 3", se splatností 10 let; úvěr bude zajištěn 

zřízením zástavního práva k zateplované nemovitosti a vinkulací pojistného plnění, 

 

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

statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 

1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 70856788, ke stavbě - bytový dům, č. p. 2515, 2516, 

2517, příslušné k části obce Přerov I-Město, která stojí na pozemku parc. č. 5745/24 v k. ú. 

Přerov. 

 

 

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

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

- bez písemné předlohy 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

1581/42/6/2020 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 

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

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“, v obsahu dle příloh č.1 - 3. 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 řízení se soutěžním dialogem podle § 3 písm. f), 

postupem podle části čtvrté § 68 a souvisejících částí zákona, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova projednat zadávací podmínky nadlimitní 

veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“, 

v obsahu dle příloh č.1 – 3 a dle důvodové zprávy 

 

 

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

 

 

1582/42/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního 

ekosystému Předmostí“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Revitalizace vodního ekosystému Předmostí“. 

 

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

 

 

1583/42/6/2020 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací - 

Kompenzace Dluhonice – I. etapa“ -schválení „Výzvy k podání 

nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 

řízení, pověření komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky 

N006/20/V00016984 na služby s názvem „Zpracování projektových dokumentací - 

Kompenzace Dluhonice – I. etapa“, v obsahu dle příloh č. 1. – 4. 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 § 18 a § 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 zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky N006/20/V00016984 

na služby s názvem „Zpracování projektových dokumentací - Kompenzace Dluhonice – I. 

etapa“ postupem podle § 53 odst. 1 zákona, tj. schvaluje uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ 

na profilu zadavatele podle § 214 zákona, kterou zadavatel vyzývá k podání nabídky 

neomezený počet dodavatelů. 

 

3. pověřuje, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

 
Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 
*** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
*** Vedoucí odboru ROZ *** Vedoucí odd. KR 
*** Odbor PRI *** Odbor PRI 
*** Zástupce MČ *** Zástupce MČ 
Administrátor zadávacího 

řízení 
Organizace Náhradník administrátora Organizace 

*** Odd. PZD *** Odd. PZD 

 

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

zakázky podle bodu 2 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací 

dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a 

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

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, 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. 

 

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

 

1584/42/6/2020 Kompenzace Dluhonice I. etapa - poskytnutí dotace z Olomouckého 

kraje 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 9.300.000 Kč na úhradu výdajů na akci 

"Kompenzace Dluhonice - I. etapa", dle důvodové zprávy, 

 

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. Dostal) 
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1585/42/6/2020 Inovační hub Přerov 

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

Ing. Petr Vrána, radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu "Inovační hub Přerov", 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Inovačním centrem Olomouckého 

kraje, z.s.p.o. připravit a podat žádost o dotaci do Výzvy II. programu podpory Služby 

infrastruktury (ITI Olomouc) v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, dle důvodové zprávy. 

 

 

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

 

 

1586/42/6/2020 Uzavření Smlouvy č. 182M/2020 o poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 - 

podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC (cyklopodjezd u Lidlu)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 182M/2020 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020, uzavřené mezi Statutárním 

městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem dopravní 

infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, na projekt "Podchod 

cyklostezky – Přerov“, ISPROFOND 5712510002. 

Výše poskytnuté podpory činí 85 % uznatelných nákladů, maximálně 11.340.920,- Kč. 

 

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

 

 

1587/42/6/2020 Veřejná zakázka „Redigitalizace kina Hvězda“ - schválení „Výzvy k 

podání nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení zahájení 

zadávacího řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky 

N006/20/V00015371 na dodávky s názvem „Redigitalizace kina Hvězda“, v obsahu dle příloh 

č. 1. – 3. 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 zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky N006/20/V00015371 

na dodávky s názvem „Redigitalizace kina Hvězda“ postupem podle § 53 odst. 1 zákona, tj. 
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schvaluje uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele podle § 214 zákona, 

kterou zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů a odeslání „Výzvy k 

podání nabídek“ níže uvedeným dodavatelům, 

 

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

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

 

4. pověřuje v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

  
Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 
*** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
*** vedoucí kina Hvězda/věcný 

a technický gestor 
*** ředitel p.o. KIS/věcný a 

technický gestor 
*** předseda Unie Digitálních 

Kin/odborník 
*** zástupce ředitele, vedoucí 

technik p. o. 

Městská kina Uherské 

Hradiště/odborník 

  
Administrátor zadávacího 

řízení 
Organizace Náhradník administrátora Organizace 

*** Odd. PZD *** Odd. PZD 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací 

dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a 

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

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné 

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

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

 

 

1588/42/6/2020 Veřejná zakázka „Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

pečovatelského domu, ul. Osmek“ dle příloh č. 1 - 2, 



12 

 

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

„Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“, 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. *** *** 
6. *** *** 

 

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 Náhradník Organizace 

1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** Magistrát města 

Přerova, Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb, 

Oddělení dopravy 

*** Magistrát města 

Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, 

Oddělení investic 

3. *** Magistrát města 

Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, 

Oddělení investic 

*** Magistrát města 

Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, 

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

projektů a investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek a dotací 

*** Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, 

Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

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

 

 

1589/42/6/2020 Veřejná zakázka „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“, 

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 „Oprava 

mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“, je účastník výběrového řízení společnost Stavby, 

opravy a údržba silnic, s.r.o., č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice, IČ 64619036, jehož nabídka 

respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o., č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice, IČ 

64619036, jako zhotovitelem/dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava mostu 

PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 367 601,99 bez DPH, tj. 1 654 798,41 Kč včetně 21% DPH. 

 

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 40. usnesení Rady města Přerova č. 1500/40/6/2020 ze dne 

25.6.2020. 

 

 

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

 

 

1590/42/6/2020 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. 

etapa (ul. Teličkova 1-6)“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1597/2019 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/1597/2019 ze dne 11. 10. 2019 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní 

společností IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 

Olomouc, IČ: 25869523, jako zhotovitelem dle přílohy č.2, 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna záměna dvou položek soupisu stavebních prací dvěma položkami 

dle důvodové zprávy. 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-6)“ se v důsledku záměny snižuje o 1 415 Kč bez DPH a cena 

za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 13 344 681 Kč bez DPH na cenu 13 343 266 Kč bez DPH, tj. 

16 145 352 Kč včetně DPH. 

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

SML/1597/2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 19. Rady města Přerova usnesení č. 

636/19/6/2019 ze dne 11. 7. 2019. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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1591/42/6/2020 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1030/2020, číslo smlouvy zhotovitele 02/2020, na realizaci stavby 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

objednatele SML/1030/2020, č. smlouvy zhotovitele 02/2020, ze dne 29. 6. 2020, na realizaci stavby 

„Oprava podlah - zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“, se zhotovitelem ZJS – Realizace 

staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov, IČ: 28611942, dle přílohy č. 3.  

 

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

dodatkem č. 1 zvyšuje o 137 366,48 Kč bez DPH, z původní ceny 1 629 480,87 Kč bez DPH sjednané 

ve smlouvě, na konečnou cenu 1 766 847,35 Kč bez DPH.  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem bude 

realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, na základě jejího pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 1388/37/7/2020 ze dne 14. 5. 2020. 

 

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

 

1592/42/6/2020 Pověření k realizaci investiční akce „Stavební úprava - oprava části 

cyklostezky Újezdec“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor řízení projektů a investic k zajištění realizace 

stavebních úprav cyklostezky Přerov – Újezdec na ul. Přerovská, na části parcel 1003/2, 357/3 a 313/7 

v rozsahu cca 100 m v úseku vedení optického kabelu realizovaného v rámci optického propojení 

Metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární stanice v Přerově za podmínky finančního 

krytí. 

 

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

 

 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

7.1.1/42/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 439 v 

k.ú. Dluhonice, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 

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

(stavební zákon). 

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

části pozemku p.č. 439 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 38 m2 v k.ú. Dluhonice, z vlastnictví 

paní M. H. do majetku statutárního města Přerova. 
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Materiál byl stažen z jednání, bude projednán na 43. schůzi Rady města dne 13.8.2020 

v mimořádném termínu. 

 

1593/42/7/2020 Záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. 

Na Zábraní 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit své usnesení 

č. 468/13/3/2020 ze dne 8.6.2020 tak, že nově zní: 

 

Zastupitelstvo města Přerova ukládá Radě města Přerova stanovit podmínky výběrového řízení 

na prodej pozemků p.č. 166 a p.č. 171/1 a částí pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162, p.č. 

163, p.č. 167/1, p.č. 167/2 a p.č. 168, p.č. 170 označené geometrickým plánem č. 546-101/2007 

jako pozemky p.č. 167/1, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 152/6, p.č. 152/5, p.č. 157/3, p.č. 170/3 

a p.č. 157/4 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto pozemků 

při zohlednění územní studie veřejných prostranství místní části Kozlovice. 

 

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

 

1594/42/7/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a 

pozemku p.č. 6552/21 oba v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 ostatní 

plocha o výměře cca 260 m2 a pozemku p.č. 6552/21 ostatní plocha o výměře 14 m2 oba v k.ú. Přerov 

 

 

VARIANTA  II 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 ostatní plocha o výměře cca 260 m2 a 

pozemku p.č. 6552/21 ostatní plocha o výměře 14 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování o variantě II, kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. 

Mazochová), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1595/42/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

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

49 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do výlučného vlastnictví pana P*** B***, 

bytem *** za kupní cenu ve výši 18.000,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1596/42/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí, dle geometrického plánu č. 1265-46/2019 označené 

jako pozemek p.č. st. 996 zastavěná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Předmostí, z majetku statutárního 

města Přerova do majetku pana M*** P***, bytem *** za kupní cenu 10000,- Kč včetně DPH - cena 

v místě a čase obvyklá. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva 

bude uzavřena na základě výzvy kupujícího, do 60 dnů od doručení kolaudačního rozhodnutí 

opatřeným doložkou o nabytí právní moci, nejpozději však do 5 let od účinností budoucí kupní 

smlouvy.  

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1597/42/7/2020 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

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 do společného jmění manželů B. a A. O., bytem *** za kupní cenu 

ve výši 460 Kč/m2. V případě, že bude převod pozemků předmětem daně z přidané hodnoty, bude 

kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude na převod pozemků uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude 

uzavřena do 30 dnů od dodání geometrického plánu na oddělení převáděné části dotčeného pozemku 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem budoucímu prodávajícímu a doručení rozhodnutí o 

dělení a scelování pozemků nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. Součástí 

kupní smlouvy bude i úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5088/2 v k.ú. Přerov 3 roky 

zpětně od právních účinků provedení vkladu vlastnického práva, která bude stanovena na základě 

vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova.  

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Navařík, Ph.D.), 1 omluven (Ing. Dostal) 
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7.2.4/42/7/2020 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                                                                                                                                                      

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                                                                                                                                                                   

Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek                                                                                               

Záměr výpůjčky nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 

vše v k.ú. Dluhonice.                           

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 do majetku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se 

sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice, IČ 61985252 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací mezi statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a TJ Sokol Dluhonice, z.s., 

se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice, IČ 61985252 jako budoucím obdarovaným. Darovací 

smlouva bude uzavřena nejdříve 62 měsíců ode dne převzetí nového sportovního areálu 

vybudovaného na předmětu převodu do užívání budoucím dárcem, nejpozději však do 70 

měsíců od tohoto dne. 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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., se sídlem 750 02 Přerov V – 

Dluhonice a uzavření darovací smlouvy. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o spolupráci a 

centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi Statutárním městem Přerov a Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 za účelem 

přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov“ a 

o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací této stavby. 

 

4. schvaluje záměr výpůjčky nemovitých věcí v 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. 

 

Materiál byl stažen z jednání, bude projednán na 43. schůzi Rady města dne 13.8.2020 

v mimořádném termínu. 
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1598/42/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt k bydlení 

č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce Přerov I-Město  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 445/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 355 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je objekt k bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce Přerov I - Město, a 

to včetně příslušenství - přípojky vody, přípojky kanalizace a plynové přípojky na pozemku p.č. 445/1 

v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti 

Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., IČ 05024471, se sídlem Studentské náměstí 1531, 

Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, jako kupujícího za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

3.841.650,-Kč. V případě, že bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané 

hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov 

jako budoucím prodávajícím a společností Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o. jako 

budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy.  

 

Kupní smlouva bude uzavřena ve znění dle přílohy nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou bude budoucí 

kupující oprávněn doručit budoucímu prodávajícímu do 30 dnů poté, co Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR vydá v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 

– 2020 na základě výzvy II. programu podpory Služby infrastruktury (ITI Olomouc) rozhodnutí o 

poskytnutí dotace budoucímu kupujícímu k realizaci projektu "Podnikatelské inovační centrum pro 

neuromarketing v městě Přerově", který bude spočívat v provedení rekonstrukce budovy za účelem 

jejího využití k provozování vědecko-výzkumné činnosti v oblasti neurověd se specializací na 

neuromarketing, nejpozději však do 31.12.2021. 

 

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

 

 

1599/42/7/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

p.č. 77/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Předmostí z vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 - Nové Město. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

1600/42/7/2020 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 4394/115 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod pozemku p.č. 4394/115 ostatní plocha o výměře 194 m2 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, do vlastnictví statutárního města Přerova za následujících podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném zájmu k 

účelům vyplývajícím z ustanovení Čl. II. odst. 2 smlouvy. Převáděný majetek nelze využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové 

nakládání strpět. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 

práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

2. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. 

odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke komerčním či jiným výdělečným 

účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové 

nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou převáděný 

majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy 

platného a účinného cenového předpisu. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném 

zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 této smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek 

využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či 

přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit 

ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 

3. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené v odst. 1 

tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně 

oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní 

povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

 

4. Nabyvatel je však oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, 

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů 

ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i 

tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva k 

zaplacení smluvní pokuty. 

 

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku kontrolovat, zda jsou 

všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout 

odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele se sjednává závazek 

nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 

dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

8. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou 

písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., 

odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k 

jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel 

převodci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 

doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje v 

souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II. odst. 2 této 
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smlouvy, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v 

závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to 

po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele do katastru nemovitostí. 

Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1601/42/7/2020 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí  a 

bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemků p.č. st. 803/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 a p.č. 222/26 ostatní plocha 

o výměře 416 m2 oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého 

kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a a schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 4951/1 ostatní 

plocha o výměře 6780 m2 v k.ú. Přerov z majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a do majetku statutárního města Přerova. Náklady spojené s převody vlastnických 

práv budou hrazeny rovným dílem. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1602/42/7/2020 Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u Přerova 

a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 1014 a p.č. 

249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 200/6 orná půda o výměře 556 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku p.č. 760/1 v 

k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 485-196/2019 označené jako pozemek p.č. 760/8 ovocný sad 

o výměře 790 m2 v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 249/2 

zahrada o výměře 135 m2 a p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve 

vlastnictví ***. L*** C***, bytem *** s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků stanovených 

znaleckým posudkem ve výši 54.400,- Kč včetně DPH ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1603/42/7/2020 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku 

p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 

pozemku p.č. 6696 ost. plocha,  ost. komunikace o výměře  583 m2  v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 ve 

vlastnictví společnosti Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 

128/41, IČ  00053236. 

Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prvním směňujícím a společností Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov I-

Město, Kratochvílova 128/41, IČ  00053236 jako budoucím druhým směňujícím.  

Směnná smlouva bude uzavřena do 60 ti dnů od předložení výzvy statutárního města Přerov 

společnosti Stavební bytové družstvo Přerov učiněné do 6 měsíců poté, co bude povolen vklad 

pozemku p.č. 6691/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 428 m2 v k.ú. Přerov, kterým bude zajištěn 

přístup k pozemku  p.č. 6693 v k.ú. Přerov, z výlučného vlastnictví České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

1604/42/7/2020 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 165 a p.č. 

166 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu části 

pozemku p.č. 4925 ostatní plocha v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 7139-68/2020 označené 

jako p.č. 4925/4 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova za 

část pozemku p.č. 165 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a část pozemku p.č. 166 zastavěná 

plocha a nádvoří, zbořeniště oba v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 7139-68/2020 označené 

jako p.č. 165/6 o výměře 32 m2 v k.ú. Přerov, v podílovém spoluvlastnictví *** R*** K***, bytem 

*** k id ½ a L*** M***, bytem *** k id ½ s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí 

stanovených dle znaleckého posudku ve výši 10.000,- Kč, včetně DPH.  

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Ing. Střelec), 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1605/42/7/2020 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 1561/41/7/2020 bod 3 ze dne 9.7.2020. 

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 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 
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statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Davidem Dopitou, IČ 76478572, se sídlem 

Pod Skalkou 87/7, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov jako nájemcem, ke dni 31.8.2020. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1606/42/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  

prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 

2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 

25.9.2017 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Televize 

Přerov s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 2883/2, IČ 28624882 jako nájemcem na prostor 

sloužící podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) o celkové výměře 165,66 m2.  

 

Dodatek č. 1 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 30.9.2020 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 30.9.2023. Ujednáním dodatku bude stanovení výše 

podpory malého rozsahu. 

 

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

 

1607/42/7/2020 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

nebytové jednotky č. 2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 

2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě  ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 

až č. 6, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Naděždou 

Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423 jako 

nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům 

č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. 

Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 98,31 m2. 

 

Dodatek č. 7 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 

31.8.2020 se mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2023. Ujednáním dodatku 

bude stanovení výše podpory malého rozsahu. 

 

2.  schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě  ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 

až č. 6, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Naděždou 

Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423 jako 

nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/102 jiný nebytový prostor v budově bytový dům 

č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. 

Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 65,27 m2. 
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Dodatek č. 7 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 

31.8.2020 se mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2023. Ujednáním dodatku 

bude stanovení výše podpory malého rozsahu. 

 

 

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

 

 

1608/42/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. 

Přerov (Palackého 1) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne  

29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 

26862999 jako nájemcem na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1), o celkové 

výměře 40,38 m2.  

Dodatek č. 7 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.8.2020 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2023. Ujednáním dodatku bude stanovení výše 

podpory malého rozsahu. 

 

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

 

 

1609/42/7/2020 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.9.2010 mezi obchodní 

společností České dráhy, a.s. jako pronajímatelem a statutárním 

městem Přerov jako nájemcem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

uzavřely obchodní společnost České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 110 10 Praha 1, jako pronajímatel a statutární město Přerov jako nájemce dne 

1.9.2010 na dobu neurčitou na nájem částí pozemku p.č. 6868/83 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o celkové výměře 148 m2 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy. Dodatkem č. 1 se mění předmět 

nájmu na části pozemku p.č. 6868/163 (ostatní plocha) o výměře 58 m2 a výše nájemného na 290,- Kč 

(tj. 5,- Kč/m2/rok). Součástí dodatku č. 1 je závazek obchodní společnosti České dráhy, a.s. vrátit 

statutárnímu městu Přerov přeplatek nájemného za období od 19.8.2019 do 31.8.2020 ve výši 819,- 

Kč. Dodatek č. 1 je uzavírán s účinností od 1.9.2020. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Dostal) 
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1610/42/7/2020 Přenechání předmětu výpůjčky - užívání nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5011 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním užívání předmětu výpůjčky - pozemku p.č. 

5011 ost. plocha o výměře 599 m2 DRAGON FORCE PŘEROV, z.s., se sídlem Horní náměstí 26, 

75002 Přerov, IČ 26577984, kdy vypůjčitelem je TJ Spartak Přerov, spolek, se sídlem Bezručova 4, 

750 02 Přerov, IČ 00534935 na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 7.12.2009 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 9.2.2010, dodatku č. 2  ze dne 30.9.2011 a dodatku č. 3 ze dne 12.11.2014. Účelem užívání je 

využití pozemku pro zabezpečení sportovní činnosti - uložení lodí. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1611/42/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov – pozemku p.č.  6868/162 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat vedení dopravně technické infrastruktury a 

s tím spojeného omezení, 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, rekonstrukce, správy, modernizace a zlepšení výkonnosti vedení dopravně technické 

infrastruktury - elektrického kabelového vedení NN, VN, sdělovacího a zabezpečovacího kabelového 

vedení a telekomunikačního kabelového vedení a zařízení (HDPE s OK, DK, TK, MK)  k tíži 

pozemku p.č. 6868/162 ost. plocha, dráha  v k.ú. Přerov v rozsahu označeného dle geometrického 

plánu č. 6184-31/2015_b ve vlastnictví statutárního města Přerov  a to ve prospěch státní organizace 

Správa železnic, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234 jako oprávněného z 

věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena  na dobu neurčitou a bezúplatně. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1612/42/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 796, 

1316/1, 674/5, 247/22, 239/1, 247/20, 247/2, 83, 635, 236/4, 239/19, 239/6, 

82, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1, 81, 650/3, 650/6, 674/2 vše v k.ú. 

Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

p.č. 796 trvalý travní porost o výměře 4,8 m2, p.č. 1316/1 ostatní plocha o výměře 7,05 m2, p.č 674/5 

ostatní plocha o výměře 2,85 m2, p.č. 247/22 ostatní plocha o výměře 2,55 m2, p.č. 239/1 orná půda o 

výměře 13,05 m2, p.č. 247/20 orná půda o výměře 22,05 m2, p.č. 247/2 ostatní plocha o výměře 623,1 

m2, p.č. 83 ostatní plocha o výměře 158,4 m2, p.č. 635 ostatní plocha o výměře 343,2 m2, p.č. 236/4 

orná půda o výměře 1,65 m2, p.č. 239/19 ostatní plocha o výměře 544,05 m2, p.č. 239/6 ostatní plocha 

o výměře 16,05 m2, p.č. 82 ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 28/1 ostatní plocha o výměře 107,1 m2, 
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p.č. 28/2 ostatní plocha o výměře 80,4 m2, p.č. 28/4 ostatní plocha o výměře 6,3 m2, p.č. 28/5 ostatní 

plocha o výměře 14,55 m2, p.č. 28/6 ostatní plocha o výměře 2,55 m2, p.č. 22/1 ostatní plocha o 

výměře 40,5 m2, p.č. 81 trvalý travní porost o výměře 5,1 m2, p.č. 650/3 ostatní plocha o výměře 13,95 

m2, p.č. 650/6 zahrada o výměře 118,5 m2 a p.č. 674/2 ostatní plocha o výměře 5,4 m2 vše v k.ú. 

Henčlov. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

1613/42/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemků p.č. 1014/1 a p.č. 1354 oba v k.ú. Dluhonice 

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. 

1014/1 a p.č. 1354 oba v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 s právem hospodaření Správy silnic 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ve prospěch statutárního města Přerova v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 371-76/2016. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 20.000,- Kč 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 s právem hospodaření Správy 

silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace 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: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

1614/42/7/2020 Zřízení věcného břemene-služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 3082/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a  provozovat podzemní kabelové vedení 

VN  a  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 podzemního kabelového vedení VN k tíži pozemku 

p.č. 3082/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch  společnosti ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 7104-1004/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou na základě 

vnitřního předpisu č. 12/2017 ve výši 1.250,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a povinným z z věcného břemene-služebnosti a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene – 

služebnosti. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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1615/42/7/2020 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 5307/3, pozemku p.č. 5307/17 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas s umístěním stavby „Teplovodní přípojka pro bytový dům Alšova Přerov“ na 

pozemcích p.č. 5307/3 a p.č. 5307/17 oba v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené 

dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 5307/3 ostatní plocha o výměře 28 m2, části pozemku p.č. 

5307/17 ostatní plocha o výměře 133 m2 oba v k.ú. Přerov. 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. 

 

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat  teplovodní přípojku 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 teplovodní přípojky  k tíži pozemků  p.č. 5307/3 a 

p.č. 5307/17 oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

společnosti Teplo a.s., se sídlem  Blahoslavova 7, IČ 25391453.  

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

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, 

navýšená o příslušnou sazbu DPH navýšených o příslušnou sazbu DPH. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerovem jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným z věcného 

břemene - služebnosti  a společností Teplo a.s., se sídlem Blahoslavova 7, IČ 25391453 jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva o zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení geometrického plánu 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím oprávněným a 

vypracování znaleckého posudku pro stanovení výše jednorázové úhrady za zřízení věcného 

břemene. 

 

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

 

 

1616/42/7/2020 Bezúplatný převod movitých věcí - vybavení prostor sloužících k 

podnikání v budově č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I-Město 

(Domov pro seniory) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod movitých věcí jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 tvořících vybavení prostor sloužících k 

podnikání - kuchyňský blok - pavilon A  a  bufet - pavilon C - v objektu občanské vybavenosti č.p. 

3217, Kabelíkova 14a, příslušné k části obce  Přerov I-Město,  který je součástí pozemku p.č. 5196/25 
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v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku příspěvkové organizace Sociální služby 

města Přerova, p.o., se sídlem Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

1617/42/7/2020 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. MMPr–SML/0564/2020 - 

investiční akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Žeravice Náves“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. MMPr–SML/0564/2020 na realizaci 

investiční akce: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Žeravice Náves“ mezi zhotovitelem 

společností MSEM a.s., se sídlem Collo-louky 126, Místek, IČ 64610080, DIČ CZ64610080, 

738 01 Frýdek-Místek, a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1, 

 

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

souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy mezi zhotovitelem a investorem na navýšení 

celkové ceny z původní výše 1 522 905,00 Kč bez DPH, tj. 1 842 715,00 vč. DPH na novou 

cenu 1 634 689,00 Kč bez DPH, tj. 1 977 973,69 Kč vč. DPH. 

 

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

 

 

1618/42/7/2020 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 214/3 a pozemku 

p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uhrazení částky 6.032,- Kč Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 

sídlem Praha 2 - Nové město, Rašínovo nábřeží 390/42, jako náhradu za bezesmluvní užívání 

části pozemku p.č. 214/3 trvalý travní porost o výměře 196 m2 a pozemku p.č. 214/4 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 oba v k.ú. Penčičky za období od 1.1.2019 do 

31.12.2019. 

 

2. schvaluje uhrazení částky 16,94 Kč/den Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Praha 2 - Nové město, Rašínovo nábřeží 390/42, jako náhradu za bezesmluvní 

užívání části pozemku p.č. 214/3 trvalý travní porost o výměře 196 m2 a pozemku p.č. 214/4 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 oba v k.ú. Penčičky za období od 1.1.2020 do 

okamžiku nabytí právních účinků zápis vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy 

uzavřené mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako prodávajícím) a 

statutárním městem Přerov (jako kupujícím) do katastru nemovitostí. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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1619/42/7/2020 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo. smlouvy objednatele 

SML/0345/2020, číslo smlouvy zhotovitele 20KE0008, na realizaci 

stavby „Rekonstrukce stoupaček Boženy Němcové 15, Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

objednatele SML/0345/2020,  

č. smlouvy zhotovitele 20KE0008, ze dne 04.03.2020, na realizaci stavby „Rekonstrukce stoupaček 

Boženy Němcové 15, Přerov“, se zhotovitelem KERAMO D – Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 

Kvasice, IČ 277 16 104, dle přílohy č. 3.  

 

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

dodatkem č. 1 snižuje o 900,00 Kč bez DPH, z původní ceny 791 385,06 Kč bez DPH sjednané ve 

smlouvě, na konečnou cenu 790 485,06 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. 

 

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

 

 

PŘESTÁVKA: 10:40 – 10:55 hodin 

 

 
 

8. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2021 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

1620/42/8/2020 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené 

dotační programy ve znění dle příloh Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 

2021 takto: 

 

 Dotační program A. na podporu oblasti kultury pro rok 2021 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

 

 Dotační program A. na podporu oblasti sportu pro rok 2021 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 12 538 500 Kč,  
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 Dotační program A. na podporu oblasti volného času pro rok 2021 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 346 100 Kč,  

 

 Dotační program A. na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2021 s tím, 

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 091 600 Kč, 

 

 Dotační program B. na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a 

zdravotní pro rok 2021 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu roku 2021 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 416 800 

Kč. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle 

přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021 za těchto podmínek: 

 

Dotační program A. 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 30. 09. 2020 do 14. 10. 2020, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 27. 8. 2020 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v 

oblasti sociální a zdravotní. 

 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu.  

 

Dotační program B. 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 01. 01. 2021 do 15. 09. 2021, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 01. 01. 2021 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v 

oblasti sociální a zdravotní. 

 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1621/42/9/2020 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kratochvílova 

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 Přerov, Kratochvílova 19, kde lze naplnit jednu třídu mateřské školy do počtu 25 

dětí. 

 

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

 

 

1622/42/9/2020 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi ZŠ Boženy Němcové 16 a 

KAPPA-HELP, z.s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 1/2016 

uzavřené na dobu neurčitou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 

16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, jako půjčitelem a 

organizací KAPPA-HELP, z.s., IČ: 66743192, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kojetínská 382/11, 

jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku smlouvy o výpůjčce jsou další nebytové prostory v III. NP 

stavby občanského vybavení č.p. 101, příslušné k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 616/1 

v k.ú. Přerov (Přerov, Boženy Němcové 16), ve výčtu dle důvodové zprávy. 

 

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

 

 

1623/42/9/2020 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14 a Základní školy 

Přerov, Svisle 13, 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. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 

1624/42/10/2020 Seniorské cestování 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a 

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

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 

místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město,  

750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „Seniorské cestování". Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2020. 

 

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 529,8 - 10,0 519,8 

 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

63,0 + 10,0 73,0 

 

 

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

 

 

1625/42/10/2020 Seniorské cestování se svými vnuky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a 

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

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 

místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město,  

750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „Seniorské cestování se svými 

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

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou rozšíření účelu 

smlouvy, která 

se rozšíří o položku viz. důvodová zpráva. 
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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 519,8* - 50,0 469,8 

 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

73,0* +50,0 123,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

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

 

 

1626/42/10/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 50 (1+1), o ploše pro nájem 

56,98 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. 1), s paní ***, trvale bytem Přerov, ***, za nájemné 

ve výši 2.190,- 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 č. 93 (2+kk), o ploše pro nájem 

52,97 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 *** za nájemné ve výši 1.981 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. ruší usnesení č. 1573/41/9/2020 (bod. č. 2) přijaté na 41. schůzi Rady města Přerova konané 

dne 09.07. 2020.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 
 

11. RŮZNÉ 
 

 

1627/42/11/2020 Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o podmínce pro řidiče 

taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního 

města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit obecně 

závaznou vyhlášku č. 4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na 

území statutárního města Přerova. 

 

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

 

 

1628/42/11/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 

5/2020, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

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

 

 

11.3/42/11/2020 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. 

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

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova Mgr. Jaroslava Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 

Přerova jako pronajímatelem a společností APETIT PŘEROV s.r.o., IČ 04717163, se sídlem Na 

Odpoledni 3415/18, Přerov I-Město, 750 02  Přerov jako nájemcem. 

 

Na základě diskuse primátor Ing. Měřínský podal návrh na stažení materiálu s tím, že bude 

znovu projednán a předložen na příští schůzi Rady města. 

 

Hlasování o návrhu primátora Ing. Měřínského: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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1629/42/11/2020 Nominace do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje a.s.  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit do orgánů 

společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501: 

do představenstva společnosti Ing. Bohumíra Střelce a do dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala. 

 

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

 

 

 

 
 

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Z diskuze, na základě podnětu J. Navaříka o tom, zda v Přerovských listech otisknout článek, týkající 

se bezpečnosti v Přerově, vyplynulo, že by to nebylo v současné době, kdy se situace zmírnila, 

vhodné. Primátor si nechal uložit v této věci úkol - viz usnesení.  

 

1630/42/12/2020 Podnět primátora města Přerova Ing. Petra Měřínského 

Rada města Přerova po projednání ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému připravit zprávu o 

opatřeních přijatých v záležitostech nepřizpůsobivých občanů s cílem zvýšení efektivity a účinnosti 

projektů řešících situaci nepřizpůsobivých občanů v Přerově. 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 30.09.2020 

 

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

 

 

 

náměstek primátora Michal Zácha 

 návrh na konání schůze Rady města Přerova v mimořádném termínu dne 13.8.2020 v 9:00 

hodin 
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13. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 42. schůzi Rady města Přerova konanou dne 6. srpna  2020     

ve 12:15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 6. 8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Bohumír Střelec 

člen Rady města Přerova 

 


