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ZÁPIS 

 

z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 13. srpna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení          primátor 

 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu     primátor 

  

3. Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části nemovité   p. Zácha 

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).    

 

4. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov  p. Zácha 

- 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.                                                                                                                                                                   

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.       

    

5. Různé          primátor 

 

6. Závěr          primátor 
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Předsedající:   Michal Zácha     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Tomáš Dostal 

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Měřínský 

   Mgr. Lada Galová 

   Ing. Petr Vrána 

   Ing. Bohumír Střelec  

       

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

      

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 43. schůze Rady města Přerova zahájil náměstek primátora Michal Zácha dne 13. srpna 2020  

v 9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 7 radních, omluveni byli Ing. Petr 

Měřínský, Mgr. Lada Galová, Ing. Petr Vrána, Ing. Bohumír Střelec. Rada města byla schopna se 

právoplatně usnášet.  

 

 

1631/43/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 43. schůze Rady města 

Přerova konané dne 13. srpna 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 43. schůze Rady města Přerova konané dne 13. srpna 2020, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze 

Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Vrána, 

Ing. Střelec) 
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1632/43/3/2020 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) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

 

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

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Vrána, Ing. Střelec) 

 

 

1633/43/4/2020 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                                                                                                                        

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. 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. 

Součástí této smlouvy je závazek statutárního města Přerov uzavřít do 60 dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy: 

 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/3, p.č. 1145/12,  p.č. 1445/13 a  p.č. 

1445/14 vše k.ú. Dluhonice ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 spočívající v umístění SO 209 – Estakáda v km 82,973 

přes Bečvu a žel. trať Olomouc – Přerov,na dobu neurčitou a bezúplatně 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1 p.č. 15/2 oba k.ú. Dluhonice ve 

prospěch Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 47674521 spočívající v umístění SO 357 - Přeložka vodovodu PVC 110 v km 

83,59, na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 121,- Kč včetně DPH, kdy 

investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 

65993390 
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 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1 v k.ú. Dluhonice ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s, IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 

405 02 spočívající v umístění SO 432 – přeložka kabelů NN v km 83,500 , na dobu neurčitou 

a jednorázovou úhradu ve výši 12,- Kč včetně DPH, kdy investorem je Ředitelství silnic a 

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

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1, p.č. 15/2 a p.č. 1145/14 vše v k.ú. 

Dluhonice ve prospěch CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 

9, IČ: 04084063, spočívající v umístění SO 464 - MK Dluhonice, km 83,50 - 83,62 - přeložka, 

na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 12,- Kč včetně DPH, kdy investorem je 

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

 

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 výpůjčku výše citovaných pozemků TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 

Přerov V – Dluhonice na dobu 29 dnů počínaje dnem provedení vkladu vlastnického práva pro 

obdarovaného do katastru nemovitostí dle darovací smlouvy za účelem výkonu činnosti TJ 

Sokol Dluhonice, z.s. a uzavření darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním 

městem Přerov jako obdarovaným a TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – 

Dluhonice jako dárcem. Součástí této smlouvy je ujednání o zákazu zcízení zřízeného k tíži 

obdarovaného na dobu určitou do 31.12.2022. 

 

3. 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. Nejprve bude uzavřena smlouva o 

budoucí darovací smlouvě 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 do 30 dnů ode dne doručení výzvy druhé 

strany, nejpozději však do 76 měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a 

nejdříve po uplynutí 5 let ode dne převzetí areálu Nového sportoviště do užívání budoucím 

dárcem. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Vrána, Ing. Střelec) 
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5. RŮZNÉ 

 

1634/43/5/2020 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města  Přerov – část nebytové jednotky č. 555/8 jiný 

nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 

16) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - úpravu výše nájemného sjednaného v nájemní smlouvě ze 

dne  29.12.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a evidovanou církevní 

právnickou osobou Charita Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 1295/27, IČ 45180270  jako 

nájemcem  na část  nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 

555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - 

místnosti č. 309 a č. 310 o celkové výměře 33,2 m2, a to z původní výše nájemného 63.600,-Kč/rok na 

novou výši nájemného 1.000,-Kč/rok (dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. X,  odst. II, bod 1). 

 

VARIANTA  II 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úpravu výše nájemného sjednaného v nájemní smlouvě 

ze dne  29.12.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a evidovanou 

církevní právnickou osobou Charita Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 1295/27, IČ 45180270  

jako nájemcem  na část  nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 

555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - 

místnosti č. 309 a č. 310 o celkové výměře 33,2 m2, a to z původní výše nájemného 63.600,-Kč/rok na 

novou výši nájemného 1.000,-Kč/rok (dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. X,  odst. II, bod 1). 

 

Hlasování o variantě I, kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 6 pro, 1 se zdržel                       

(Ing. Mazochová), 4 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Vrána, Ing. Střelec) 

 

 

1635/43/5/2020 Schválení Dodatku č. 3 k Závěrkovému listu č. KBP-EE-2019013-1 na 

sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k závěrkovému listu č. KBP-EE-

2019013-1 (SML/0176/2020), ze dne 30.10.2019, na sdružené služby dodávky elektrické energie do 

odběrných míst, s dodavatelem EP ENERGY TRADING, a.s. klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, IČ: 

27386643, DIČ:27386643.  
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Předmětem Dodatku č. 3 je doplnění 3 odběrných míst dle důvodové zprávy. Pro období dodávek 

01.01.2020 až 31.12.2021 se uplatní podmínky Závěrkového listu i pro nově vzniklá odběrná místa 

odběratele, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.3 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 3 k závěrkovému listu č. 2019013-1 

(SML/0176/2020) mezi odběratelem a dodavatelem bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra 

Měřínského na základě jeho pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 3973/96/6/2018, ze dne 

28. června 2018. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Vrána, Ing. Střelec) 

 

 

1636/43/5/2020 Rozpočtové opatření č. 16 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové 

zprávy. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Vrána, Ing. Střelec) 

 

 

1637/43/5/2020 Odměna ředitelky Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje odměnu pro paní Mgr. Janu Žouželkovou, ředitelku 

příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p. o., jejíž poskytnutí vyplývá                           

z „Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19“, v rozsahu 

uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena z prostředků předmětné účelové neinvestiční 

dotace. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Vrána, Ing. Střelec) 

 

 

1638/43/5/2020 Proseniorské a mezigenerační akce 2020 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Proseniorské a mezigenerační akce 2020 dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Vrána, Ing. Střelec) 
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1639/43/5/2020 Přijetí nepeněžitého daru - akce "Jdeme společně" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 2.967 Kč – 1 ks 50 l ZUBR Grand       

(v hodnotě 1.581 Kč včetně DPH), 1 ks 30 l ZUBR Yuzu limeta (v hodnotě 996 Kč včetně 

DPH) a 300 ks kelímků 0,3 l (v hodnotě 390 Kč včetně DPH) a uzavření darovací smlouvy 

mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností Pivovar ZUBR a.s., IČ 

47676906, se sídlem Komenského 3490/35, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jako dárcem, 

jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění proseniorské a mezigenerační 

akce „Jdeme společně“ v Přerově dne 19.8.2020. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Vrána, Ing. Střelec) 

 

 

 

6. ZÁVĚR 

 

Náměstek primátora Michal Zácha ukončil 43. schůzi Rady města Přerova konanou dne 13. srpna  

2020 v 9:35 hodin. 

 

 

V Přerově dne 13. 8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Zácha 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

Mgr. Petr Kouba 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

 


