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ZÁPIS 

47. schůze Rady města Přerova konané dne 1. října 2020 

 

 

 

PROGRAM: 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 19 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace č. SML/0454/2020 se subjektem Středisko 
volného času ATLAS a BIOS Přerov 

Ing. Mazochová 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská 
nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, 
analýzy, osudy. 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění činnosti městského 
architekta č. smlouvy objednatele SML/1508/2018, na realizaci 
veřejné zakázky „Externí zajištění činnosti městského architekta“ 

primátor 

5.2 Studie čerpání vody z podjezdu silnice I/55 pod tratí do rybníků u 
Předmostí 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační 
centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ a „Blažkův dům-inovační 
centrum (interiér)“ 

primátor a  
Ing. Vrána 

6.2 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Modernizace a 
vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, 
„Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 
(konektivita)“ a „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, 
Trávník 27 (interiér)“,  

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace společných prostor u 
více bytových domů-Jižní čtvrť II/13, U Strhance 13 a Na Hrázi 32 
v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací - 
Kompenzace Dluhonice – I. etapa“ - rozhodnutí o výběru 
dodavatele Části 2. veřejné zakázky, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.6 Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice 1/47, ul. Lipnická, 
Přerov (ETAPA I a III) - uzavření smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1712/2019 na 
realizaci stavby „Protipožární zabezpečení Městského domu v 
Přerově“ 

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5000/1 v 
k.ú. Přerov a dohoda o skončení nájmu nemovité věci 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 49/1 v 
k.ú. Vinary u Přerova 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 2/4 na pozemku p.č. 602 zast. pl.  a nádvoří o 
výměře 150 m2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 433, 
příslušný k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velké 
Novosady 4) 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 
kanalizace z vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice. 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 
6704/11, p.č. 6705/3 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  
části pozemku p.č. 4988/7  a části pozemku p.č. 4988/9 oba v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících 
podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován. 

p. Zácha 

7.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 593/2 v k.ú. Újezdec u Přerova, na 
základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

p. Zácha 

7.3.4 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.3.5 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 
a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
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 

7.6.1 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

p. Zácha 
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7.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 6850/8, p.č. 6850/12 a části pozemku p.č. 6850/4 
vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.6.3 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části 
obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v 
k.ú. Předmostí (Hranická 14)  

p. Zácha 

7.6.4 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 
100, příslušné k části obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí 
pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 491/2 a 
549/13 oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6492/2, 
6493/1, 6497/16, 6633/1, 6655, 7114/4, 7116/4 a 4135/16 vše v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1014/5, 
1014/6, 1084/4 vše v k.ú. Dluhonice a pozemku p.č. 7116/4 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.7.5 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1016/3, 
1145/41, 1316, 1317, 1347, 1352, 1315, 1355, 1356, vše v k.ú. 
Dluhonice. 

p. Zácha 

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerova do vlastnictví Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje 

p. Zácha 

7.9.2 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – osobního automobilu ŠKODA Fabia 

p. Zácha 

7.12.1 Nabytí vlastnického práva k movité věci - kamennému kříži na 
pozemku p.č. 633/84 v k.ú. Předmostí statutárním městem Přerov 
jeho přivlastněním si podle ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

p. Zácha 

7.12.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7219 a 
pozemku p.č. 7257 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností 
(dluhu) povinnému z předkupního práva. 

p. Zácha 

7.12.3 Kontrola usnesení RM č. 1577/42/3/2020 p. Zácha 

7.12.4 Vydržení vlastnického práva paní Ing. M.M. k pozemku p.č. 479/24 
v k.ú. Předmostí ve smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického 
práva 

p. Zácha 

7.12.5 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Rekonstrukce příjezdové 
komunikace do areálu PSP“ 

p. Zácha 

7.12.6 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s 
realizací stavby I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí – materiál na 
stůl 

p. Zácha 

7.12.7 Smlouva o přeložkách účelových komunikací - materiál na stůl p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 
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8. Dotační program statutárního města Přerova na podporu 
vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 

 

8.1 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 
výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 

Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

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

Mgr. Kouba 

9.2 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 
1908 z.s.  

Mgr. Kouba 

9.3 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  Mgr. Kouba 

9.4 Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov - žádost o 
poskytnutí dotace z DP  

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

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

10.2 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Obecně závazná vyhláška č. …/2020, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška č. 4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k 
zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města 
Přerova 

Ing. Navrátil 

11.2 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021. primátor 

11.3 Dodatek č.1 ke smlouvě č.  SML/1718/2018 o technické podpoře 
software Scarabeus DMS 

primátor 

11.4 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo vč. zajištění servisu č. 
SML/0175/2014 

primátor 

11.5 Záměr nájmu prostor sloužících podnikání v budově občanské 
vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 
je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – 
Městský dům) – prostory bývalého Matrix klubu v 1.PP a 1. NP o 
celkové výměře 299,73 m2. 

primátor 

11.6 Výpůjčka nemovité věci, majetku ve správě  příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova - bytová 
jednotka v kině Hvězda. 

primátor 

11.7 Jednací řády Zastupitelstva města Přerova a Rady města Přerova primátor 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

B. Členové Rady města: 

  

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

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

Bohumír Střelec, Ing. Petr Vrána, Michal Zácha. 

 

 

 

C. Omluveni:   

    

    

 

 

D. Dále přítomni:  

   Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

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

    

    

 

E. Hosté:    

 

 

 

 

 

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 47. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 1. října 2020       

v 8.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na náměstí T. G. Masaryka v Přerově,               

za přítomnosti 10 členů Rady města Přerova.  

Později přijde:   Ing. Tomáš Dostal 

   

 

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

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Program: 

 informoval o doplněných materiálech:  

 4.1.1 -    Rozpočtové opatření č. 19 – dodatek 

 7.12.6 - Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 

I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí 

 7.12.7 -  Smlouva o přeložkách účelových komunikací 

 

 Ověřovatelka:  

navrhl Mgr. Ladu Galovou 

 

 

Hlasování o doplněném programu a ověřovatelce: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal). 

 

 

 

1716/47/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 47. schůze Rady města 

Přerova konané dne 1. října 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 47. schůze Rady města Přerova konané dne 1. října 2020, 

 

2. schvaluje Mgr. Ladu Galovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 47. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

Nejsou předlohy 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

1717/47/4/2020 Rozpočtové opatření č. 19 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
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2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 nepřítomen (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

1718/47/4/2020 Rozpočtové opatření č. 19 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Ing. Střelec), 1 se zdržela (Ing. Mazochová), 1 nepřítomen (Ing. Dostal). 

 

 

 

 

1719/47/4/2020 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. SML/0454/2020 se subjektem Středisko volného času ATLAS 

a BIOS Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0454/2020 se subjektem Středisko volného času ATLAS a BIOS 

Přerov, se sídlem Žižkova 2621/12, Přerov I - Město, 750 02, IČ: 47184469. 

 

 

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

 

 

 

 

1720/47/4/2020 Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská 

pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy 

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 Přerovem 

a panem ***, bytem *** na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna                            

v Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2020.  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 245 103,3 * - 50,0 245 053,3 

3316 110  Vydavatelská činnost 50,0 + 50,0 100,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 41 007,2  + 50,0 41 057,2 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

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

 

 

Diskuse: 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

- Dal protinávrh: poskytnout dotaci ve výši 25.000 Kč 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Navaříka, Ph.D.: 

Pro:  Mgr. Navařík, Ph.D., p. Zácha, Ing. Mazochová, Mgr. Hýzl. 

Proti:  Ing. Měřínský, Mgr. Galová. 

Zdrželi se: Ing. Navrátil, Ing. Střelec, Ing. Vrána, Mgr. Kouba. 

Nepřítomen: Ing. Dostal. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 

Pro: Mgr. Kouba, p. Zácha, Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Ing. Vrána, 

Mgr. Galová. 

Proti:  Ing. Střelec. 

Zdrželi se: Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Hýzl. 

Nepřítomen: Ing. Dostal. 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

1721/47/5/2020 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění činnosti městského 

architekta č. smlouvy objednatele SML/1508/2018, na realizaci veřejné 

zakázky „Externí zajištění činnosti městského architekta“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

objednatele SML/1508/2018, ze dne 12. 11. 2018, na realizaci veřejné zakázky „Externí zajištění 

činnosti městského architekta“, se zhotovitelem AMTB s.r.o., se sídlem Hanušova 100/10, 779 00 

Olomouc, IČ: 26381397, dle přílohy č. 1.  
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Předmětem dodatku č. 1 je zrušení maximálního rozsahu 60 hodin pro poskytování odborné 

konzultační a poradenské činnosti v oblastech architektury a urbanismu (čl. IV. odst. 9 smlouvy 

o zajištění činnosti městského architekta) pro období září až prosinec 2020. 

  

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

realizováno podpisem primátora Ing. Petra Měřínského, na základě jeho pověření usnesením 89. Rady 

města Přerova, č. usnesení 3705/89/6/2018 ze dne 5. 4. 2018. 

 

 

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

 

 

 

 

1722/47/5/2020 Studie čerpání vody z podjezdu silnice I/55 pod tratí do rybníků            

u Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje zadáním 

vypracování studie vedení trasy výtlaku vody čerpané z podjezdu silnice I/55 pod tratí do rybníků        

u Předmostí ve variantě podél železniční trati a částečně společně s výtlakem z areálu NAVOS a. s.,       

a to za podmínky finančního krytí výdajů s ní spojených. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 8:55 – 9:00 hodin. 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1723/47/6/2020 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační 

centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ a „Blažkův dům-inovační 

centrum (interiér)“ 

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

Vrána, člen Rady města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku            

na stavební práce s názvem „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ 

a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci a financování projektu 

Inovační hub Přerov po dobu jeho realizace a udržitelnosti. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Střelec, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

1724/47/6/2020 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Modernizace a vybudování 

učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, „Modernizace   

a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (konektivita)“             

a „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 

(interiér)“ 

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

primátora. 

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 „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, 

Trávník 27 (stavební úpravy)“, veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace a vybudování 

učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (konektivita)“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (interiér)“. 

 

 

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

 

 

 

 

1725/47/6/2020 Veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace společných prostor u více 

bytových domů-Jižní čtvrť II/13, U Strhance 13 a Na Hrázi 32               

v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení            

a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Oprava elektroinstalace společných prostor u více bytových domů – Jižní čtvrť II/13,              

U Strhance 13 a Na hrázi 32 v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Oprava elektroinstalace společných prostor u více bytových domů – Jižní čtvrť II/13,             

U Strhance 13 a Na hrázi 32 v Přerově“, 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,  
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3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

  
P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

 

4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a ve 

znění č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
*** odborník *** odborník 
*** odborník *** odborník 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 
*** Odd. 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 náměstka primátora Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

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

 

 

 

 

1726/47/6/2020 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací - 

Kompenzace Dluhonice – I. etapa“ - rozhodnutí o výběru dodavatele 

Části 2. veřejné zakázky, schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek Části 2. podlimitní veřejné zakázky 

N006/20/V00016984 na služby s názvem: Část 2. Zpracování projektové dokumentace 

„Kompenzace Dluhonice – PD rozvojová lokalita Záhumení“, které vyplývají z provedení 

úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“) a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů podle § 42 odst. 

1 zákona, 
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2. rozhodla o výběru dodavatele LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 

29201691, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona vybrala k uzavření smlouvy 

jako účastníka zadávacího řízení Části 2. veřejné zakázky, jehož nabídka byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

 

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

objednatelem a vybraným dodavatelem LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 

Brno, IČ: 29201691, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 4 schválené zadávací dokumentace 

veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za provedené dílo, tj. cena za zpracování projektové dokumentace a související výkon 

inženýrské činnosti činí 1 250 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 512 500,00 Kč s DPH. 

 

Cena za výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 80 hodin činí 40 000,00 Kč bez 

DPH, tj. 48 400,00 Kč s DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 42. Rady města Přerova konané dne 

6. srpna 2020 (č. usn. 1583/42/6/2020), Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora. 

 

 

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

 

 

 

 

1727/47/6/2020 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy                

s vybraným dodavatelem 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek podlimitní veřejné zakázky „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“, zadávané      

v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu 

podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 

písm. a), postupem podle § 53  

a souvisejících částí zákona, 

 

2. vylučuje ze zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona účastníka 

č. 2 společnost TOMIreko, s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč, IČ: 28359216, 

neboť údaje předložené účastníkem v zadávacím řízení nesplňují zadávací podmínky, 

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Zateplení Jižní 

Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“, je účastník zadávacího řízení společnost PSS Přerovská stavební 

a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 27769585, jehož 

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

která respektuje stanovené zadávací podmínky, 
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4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,          

a společností PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, 

Přerov I-Město, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, veřejné zakázky „Zateplení Jižní Čtvrti 

III/1, 2, 3 Přerov.“ 

               

Cena za plnění bude činit: 8 920 626,51 Kč bez DPH, tj. 10 258 720,49 Kč včetně 15 % DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hana Mazochové,       

na základě jejího pověření usnesením 41. Rady města Přerova č. usnesení 1543/41/6/2020       

ze dne 9. 7. 2020. 

 

 

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

 

 

 

 

1728/47/6/2020 Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice 1/47, ul. Lipnická, Přerov 

(ETAPA I a III) - uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. 4000232589 mezi GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČ 27295567 zastoupen na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.,       

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311 jako vlastníkem 

plynárenského zařízení a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 

709/34, PSČ 75002 jako osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení. 

 

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

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

 

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

 

 

 

 

1729/47/6/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1712/2019                 

na realizaci stavby „Protipožární zabezpečení Městského domu             

v Přerově“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                         

č. SML/1712/2019 ze dne 28. 11. 2019 na provedení stavby „Protipožární zabezpečení Městského 

domu v Přerově“, se zhotovitelem DAHASL s.r.o., č. p. 45, 503 27 Těchlovice, IČ: 04775325, dle 

přílohy č. 3.  

 

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

dle důvodové zprávy.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Protipožární zabezpečení Městského 

domu v Přerově“ se po započtení méně a víceprací zvyšuje o 46 300,03 Kč bez DPH a cena za plnění 

se Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 2 326 313,26 Kč bez DPH sjednané ve Smlouvě                       

č. SML/1712/2019 na cenu 2 372 613,29 bez DPH, DPH 21 %. 

 

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

č. SML/1712/2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede                  

na základě pověření 26. Rady města Přerova konané dne 7. listopadu 2019 (č. usn. 912/26/6/2019), 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

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

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

1730/47/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci          

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

pozemku p.č. 2617/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

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

 

 

 

 

1731/47/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5000/1 v k.ú. Přerov     

a dohoda o skončení nájmu nemovité věci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy na nájem části pozemku 

p.č. 5000/1 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Přerov uzavřené dne 22.6.2020 mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Pavlem Kristem, místem podnikání Přerov 

II-Předmostí, Hranická 32/10, IČ: 67352103 jako nájemcem. Nájem skončí dnem 31.10.2020. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5000/1 ostatní plocha 

o výměře 30 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se dostavil Ing. Tomáš Dostal v 9.20 hodin – je přítomno 11 radních. 

 

 

1732/47/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 49/1 v k.ú. 

Vinary u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 49/1 ovocný sad o výměře cca 750 m2  

v k.ú. Vinary u Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

1733/47/7/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí      

z vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu      

ve výši id. 2/4 na pozemku p.č. 602 zast. pl.  a nádvoří o výměře          

150 m2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 433, příslušný k části 

obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velké Novosady 4) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/4 na pozemku p.č. 602 zast. pl.  a nádvoří o výměře 150 m2, 

jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 433, příslušný k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velké 

Novosady 4) z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 



16 

 

1734/47/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 

6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizace 

z vlastnictví statutárního města Přerova 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 31.245 m2 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizace z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

NOVÉ ZNĚNÍ USNESENÍ: 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 31.245 m2 v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, venkovního 

osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a kanalizačních přípojek nacházejících se 

v areálu bývalých Přerovských strojíren z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Navrhovatel náměstek primátora pan Zácha navrhl nové znění usnesení (viz výše). 

 

 

Hlasování o novém znění usnesení: 10 pro, 1 se zdržela (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

1735/47/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 

1309/1 trvalý travní porost v k.ú. Žeravice, dle geometrického plánu č. 594-41/2020 označené 

jako p.č. 1309/1 díl "a" trvalý travní porost o výměře 120 m2 v k.ú. Žeravice z majetku 

statutárního města Přerova do majetku Mgr. Bc. J*** K***, bytem *** za kupní cenu v místě 

a čase obvyklou 36.000,- Kč (včetně DPH).  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 

1309/1 trvalý travní porost v k.ú. Žeravice, dle geometrického plánu č. 594-41/2020 označené 

jako p.č. 1309/3 trvalý travní porost o výměře 51 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 

města Přerova do majetku pana A*** M***, bytem *** za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou 15.300,- Kč (včetně DPH).  

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

1736/47/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  



17 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 2/1 dle geometrického plánu č. 721-63/2020 

označené novým p.č. 2/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města 

Přerova do majetku paní R*** P***, bytem *** za kupní cenu 2200,- Kč, bez DPH – cena v místě       

a čase obvyklá. 

Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku za období od 

13.5.2020 do doby právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 2/6 v k.ú. Kozlovice      

u Přerova ve výši 120,- Kč/rok.  

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

1737/47/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 

6705/3 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

převod pozemků p.č. 6698/3 ostatní plocha o výměře 165 m2, p.č. 6704/11 ostatní plocha o výměře 

1510 m2 a p.č. 6705/3 trvalý travní porost o výměře 571 m2 vše v k.ú. Přerov a části p.č. 30/54 ostatní 

plocha o výměře cca 620 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti KOVET spol. s r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Teličkova 35, IČ: 64085350 za kupní 

cenu ve výši 750,- Kč/m2 (p.č. 30/54), 650,- Kč/m2 (p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3) - cena         

v místě a čase obvyklá. 

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

budoucím prodávajícím a společnosti KOVET spol. s r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Teličkova 35, 

IČ: 64085350 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího 

kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na oddělení převáděné 

části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí potvrzený katastrálním úřadem a smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na převod části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí, případně smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti cesty k tíži části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí (na které se 

nachází vjezd do stavby č.p. 448, garáž, příslušná k části obce Přerov II-Předmostí) uzavřené mezi 

budoucím kupujícím a vlastníkem/spoluvlastníky stavby č.p. 448, garáž, příslušná k části obce Přerov 

II-Předmostí, nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. V případě, že do 20 dnů 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy nebudou ještě splněny podmínky uvedené v předchozí větě, bude 

na základě výzvy budoucího kupujícího uzavřena kupní smlouva na převod pozemků p.č. 6698/3, 

6704/11 a 6705/3 v k.ú. Přerov samostatně. 

 

 

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

 

 

 

 

1738/47/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

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

změnu svého usnesení č. 520/14/3/2020 přijatého na 14. zasedání dne 24.8.2020 tak, že nově zní takto: 

Zastupitelstvo města Přerova schvaluje 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. 1006 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: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

1739/47/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

-  pozemků p.č. 676, p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 vše v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 

678 zahrada o výměře cca 170 m2 a části pozemku p.č. 679 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 

oba v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů P*** 

a O***K***, bytem *** za kupní cenu ve výši 80,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků p.č. 678 a p.č. 679 oba v k.ú. Čekyně, nejpozději 

však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 676 

zahrada o výměře 735 m2 a p.č. 680 ovocný sad o výměře 2909 m2 a částí pozemku p.č. 678 

zahrada o výměře 935 m2, p.č. 679 ostatní plocha o výměře 362 m2 vše v k.ú. Čekyně z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana J*** K***, bytem *** za kupní 

cenu ve výši 500,- Kč/m2 (p.č. 680), 220,- Kč/m2 (p.č. 676) a 80,- Kč/m2 (části p.č. 678 a p.č. 

679) - cena v místě a čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků p.č. 678 a p.č. 679 oba v k.ú. Čekyně, nejpozději 

však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

 

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

 

 

 

 

1740/47/7/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 4988/7 a části pozemku p.č. 4988/9 oba v k.ú. Přerov 

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

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

pozemku p.č. 4988/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 4988/9 ostatní plocha, 

ostatní komunikace dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4988/7 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 654 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. 

 

 

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

 

 

 

 

1741/47/7/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících podmínek, 

za kterých bude bezúplatný převod realizován 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 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 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 této 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 této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

2. 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, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 15 % 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 

a 2 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 smluvní pokuty dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních 

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

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto smlouvou zřizuje         

v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II. odst. 2 této 

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 dle této smlouvy      

do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

1742/47/7/2020 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 593/2 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití 

předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

převod pozemku p.č. 593/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k.ú. Újezdec              

u Přerova z podílového spoluvlastnictví pana J*** K***, bytem ***, k id. 1/3, pana J*** K***, bytem 

***, k id. 1/3 a paní Z***P***, bytem ***, k id. 1/3 do majetku statutárního města Přerova za 

dohodnutou kupní cenu 14.500,- Kč.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

1743/47/7/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
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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. 2883/75 zastavěná plocha a nádvoří 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. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Ing. Dostal). 

 

 

 

 

1744/47/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 

684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

úplatný převod pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o výměře 

8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 

684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti 

ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834, IČ: 25819895 do majetku statutárního města 

Přerova za kupní cenu ve výši 199.500,- Kč, včetně případné sazby DPH - cena v místě a čase obvyklá            

za předpokladu finančního krytí. 

 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora pan Zácha: 

- Požádal o změnu formulace usnesení: RM podává návrh Zastupitelstvu města Přerova. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

1745/47/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

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 nájemní smlouvy 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 68,91 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a Michalou Vodákovou, místem podnikání Přerov I-Město, Čechova 39, IČ 09506713 

jako nájemcem.  Výše nájemného bude činit 40.000,-Kč/rok (bez DPH). Nájem bude uzavřen na dobu 

určitou do 30.9.2023. Účelem nájmu bude využití prostoru pro výrobu a prodej domácích medovníků. 

Ujednáním smlouvy bude poskytnutí podpory malého rozsahu a stanovení její výše. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 
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1746/47/7/2020 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 

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

137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny       

o výměře 4 x 6 m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem a nadačním fondem "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", se sídlem Přerov       

I-Město, Kratochvílova 148/1, IČ 49558005, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 

určitou, s účinností od 10.10.2020 do 30.10.2020. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové stěny 

jako reklamního zařízení k propagaci 37. ročníku Československého jazzového festivalu. Ujednáním 

smlouvy bude poskytnutí podpory malého rozsahu. 

 

 

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

 

 

 

 

1747/47/7/2020 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 6850/8, p.č. 6850/12 a části pozemku p.č. 6850/4 vše v k.ú. 

Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 6850/8 vodní 

plocha o výměře 151 m2, pozemku p.č. 6850/12 vodní plocha o výměře 44 m2 a části pozemku p.č. 

6820/4 vodní plocha o výměře cca 43 m2 vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako 

půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha,              

Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 jako vypůjčitelem za účelem realizace stavby "I/55 Přerov okružní 

křižovatka Dluhonská" na dobu určitou po dobu realizace této stavby ode dne protokolárního předání 

předmětu výpůjčky vypůjčiteli do dne protokolárního převzetí výpůjčky půjčitelem. 

 

 

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

 

 

 

 

1748/47/7/2020 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce 

Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. 

Předmostí (Hranická 14)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor - místnost č. 17 o výměře 75 m2 situovaný 

v 1. NP budovy občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, 

která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 14) mezi statutárním městem 
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Přerov jako půjčitelem a spolkem Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 0442755, se sídlem 

Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha 2 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena 

na dobu určitou, od 7.10.2020 do 31.10.2022. Účelem výpůjčky bude využití prostoru pro 

činnost spolku a jako klubovna. Náklady na spotřebované energie nebudou vypůjčitelem 

hrazeny.  

 

2.  souhlasí s přenecháním prostoru - místnosti č. 17 o výměře 75 m2 v budově občanské 

vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. 

st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 14) do bezplatného užívání panu I.Ch. když vypůjčitelem 

prostoru je spolek Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 0442755, se sídlem Legerova 

1854/22, Nové Město, 120 00 Praha 2. Účelem podnájmu bude využití prostoru pro činnost 

Klubu vojenských důchodců a jako klubovna. Souhlas s bezplatným užíváním se vydává na 

dobu určitou do 31.10.2022.  

 

 

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

 

 

 

 

1749/47/7/2020 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, 

příslušné k části obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí pozemku 

p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne  

31.10.2017 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností Pekárna Racek s.r.o.,           

se sídlem Přerov I-Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178 jako vypůjčitelem na prostor sloužící 

podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která 

je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) o výměře 58 m2. 

 

Dodatek č. 1 se týká změny doby výpůjčky, a to z původní doby určité do 31.10.2020 na novou dobu 

určitou do 31.10.2022 a poskytnutí podpory malého rozsahu. 

 

 

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

 

 

 

 

1750/47/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemku p.č. 1145/1 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 pozemku p.č. 

1145/1 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic            
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a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 ve prospěch statutárního města Přerova 

v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 371-76/2016. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a je zřizováno bezúplatně. Smlouva o zřízení 

služebnosti bude uzavřena mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 

65993390 jako vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti a Statutárním městem Přerov jako 

oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

- Navrhl hlasovat o materiálech, které se týkají zřízení věcného břemene, společně. Jedná se        

o materiály 7.7.1 až 7.7.5; (usnesení 1750/47/7/2020 až 1754/47/7/2020). 

 

 

Hlasování o návrhu primátora Ing. Měřínského: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

Navrhovatel materiálů náměstek primátora pan Zácha představil jednotlivé materiály, kterých se návrh 

týká. 

Primátor otevřel ke každému materiálu diskusi. 

 

 

 

 

1751/47/7/2020 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 491/2 a 549/13 

oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, umístěním, 

provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 

491/2 a p.č. 549/13 oba v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,             

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 453-186/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov,   

se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti, společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, 

jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 453-186/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 20.000, - Kč.           

V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku a uhradí 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 



25 

 

1752/47/7/2020 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6492/2, 6493/1, 

6497/16, 6633/1, 6655, 7114/4, 7116/4 a 4135/16 vše 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 – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

stavbu dešťové kanalizace a hlavního sběrače „B“ a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky               

v souvislosti se zřízením, umístěním, provozováním, opravami a údržbou staveb dešťové kanalizace     

a hlavního sběrače „B“ k tíži pozemků p.č. 6492/2, 6493/1, 6497/16, 6633/1, 6655, 7114/4, 7116/4       

a 4135/16 všechny v k.ú. Přerov, a to ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové 

organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6458-1074/2016 a č. 6427-329/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov,       

se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako oprávněným. Smlouva o zřízení věcného břemene 

– služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6458-1074/2016 a č. 6427-

329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 80.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku          

a uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy            

o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

1753/47/7/2020 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1014/5, 1014/6, 

1084/4 vše v k.ú. Dluhonice a pozemku p.č. 7116/4 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 – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

stavbu estakády a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, umístěním, 

provozováním, opravami a údržbou stavby estakády k tíži pozemků p.č. 1014/6, 1014/5 a 1084/4 

všechny v k.ú. Dluhonice a pozemku p.č. 7116/4 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch Ředitelství silnic         

a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,      

IČ 65993390, v rozsahu dle geometrického plánu č. 362-76/2016 a č. 6425-329/2016 a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov,     

se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako oprávněným. Smlouva o zřízení věcného břemene 

– služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 362-76/2016 a č. 6425-

329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 40.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  
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Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku          

a uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy            

o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

1754/47/7/2020 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1016/3, 1145/41, 

1316, 1317, 1347, 1352, 1315, 1355, 1356, vše v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

stavbu hlavního sběrače „B“ a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

umístěním, provozováním, opravami a údržbou stavby hlavního sběrače „B“ k tíži pozemků p.č. 

1016/3, 1145/41, 1316, 1317, 1347, 1352, 1315, 1355 a 1356 všechny v k.ú. Dluhonice, a to ve 

prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, v rozsahu dle geometrického plánu č. 363-76/2016 a č. 414-

315-15/2019 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov,     

se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako oprávněným. Smlouva o zřízení věcného břemene 

– služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 362-76/2016 a č. 6425-

329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 90.000, - Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku          

a uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy            

o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

Hlasování o předlohách 7.7.1 až 7.7.5:  9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Mazochová, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

 

1755/47/7/2020 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerova do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Olomouckého 

kraje 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

darovací smlouvy na movité věcí dle přílohy č. 1 v celkové účetní hodnotě 145.114,95 Kč mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a organizační složkou státu Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Povel, Schweitzerova 524/91, IČ 70885940 jako 

obdarovaným. 
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Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Mazochová, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

1756/47/7/2020 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 

osobního automobilu ŠKODA Fabia 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci – osobního automobilu 

Škoda Fabia, inv. č. 442-00006114, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti 

Menšík CAR SERVICES s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Za mlýnem 1291/53, IČ 01538403 za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 18.300,- Kč (včetně DPH) a uzavření kupní smlouvy. 

 

 

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

 

 

 

 

1757/47/7/2020 Nabytí vlastnického práva k movité věci - kamennému kříži na 

pozemku p.č. 633/84 v k.ú. Předmostí statutárním městem Přerov jeho 

přivlastněním si podle ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla, že statutární město Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov             

I-Město, 75002 Přerov, si na základě ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přivlastňuje movitou věc - kamenný kříž na pozemku 

p.č. 633/84 v k.ú. Předmostí jako opuštěnou věc ve smyslu ust. § 1050 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

 

2. schvaluje vydání prohlášení statutárního města Přerova, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 

709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov, kterým si statutární město Přerov na základě ust. § 

1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

přivlastňuje movitou věc - kamenný kříž na pozemku p.č. 633/84 v k.ú. Předmostí jako 

opuštěnou věc ve smyslu ust. § 1050 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

1758/47/7/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7219 a pozemku 

p.č. 7257 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinnému 

z předkupního práva 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování               

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p.č. 7219 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 3855 m2 a pozemku p.č. 7257 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     

206 m2 oba v k.ú. Přerov České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako 

osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

1759/47/7/2020 Kontrola usnesení RM č. 1577/42/3/2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyjádření Odboru správy majetku a komunálních 

služeb k návrhu Komise životního prostředí na opatření ke zlepšení prostředí parku Michalov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

1760/47/7/2020 Vydržení vlastnického práva paní Ing. M.M. k pozemku p.č. 479/24       

v k.ú. Předmostí ve smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov uznává 

nabytí vlastnického práva Ing. M*** M***, bytem ***, k pozemku p.č. 479/24 (ostatní plocha 

– jiná plocha) o výměře 292 m2 v k.ú. Předmostí jeho vydržením ve smyslu ust. § 134 odst. 1 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického 

práva.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření souhlasného prohlášení dle 

ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Přerov a Ing. M*** M*** 

bytem ***, o nabytí vlastnického práva Ing. M*** M*** k pozemku p.č. 479/24 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 292 m2 v k.ú. Předmostí jeho vydržením ve smyslu ust. § 134 

odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni vydržení 

vlastnického práva.  

 

 

Diskuse: 

Ing. Dostal: 

- Sdělil, že místní výbor v Předmostí souhlasí s postupem magistrátu. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

1761/47/7/2020 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Rekonstrukce příjezdové komunikace 

do areálu PSP“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele SML/1157/2020,    

č. smlouvy zhotovitele 201331552 na realizaci stavby „Rekonstrukce příjezdové komunikace 

do areálu PSP“ mezi Statutárním městem Přerovem a společností COLAS, a.s., se sídlem 

Rubeška  215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26177005,  ve znění dle přílohy č.3. 

 

2. pověřuje Michala Záchu, náměstka primátora k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

týkající se stavby „Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu PSP“, mezi statutárním 

městem Přerovem a společností COLAS, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – 

Vysočany, IČ: 26177005, ve znění dle přílohy č.3. v celkové ceně díla 1 441 179,65 Kč vč. 

DPH. 

 

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

Původní celková cena za provedení bude snížena z původních 1192 300,30 Kč bez DPH       

(tj. 1 442 683,36 Kč vč. DPH) na nových 1 191 057,56 (tj. 1 441 179,65 Kč vč. DPH). 

Původní cena díla se snížila o 1 242,74 Kč bez DPH (t.j. 1 503,71 Kč vč. DPH).  

 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.12.2020 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

1762/47/7/2020 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících             

s realizací stavby I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv                

a povinností souvisejících s realizací stavby I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí mezi Ředitelstvím 

silnic a dálnic a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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1763/47/7/2020 Smlouva o přeložkách účelových komunikací 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Smlouvy o přeložkách účelových komunikací souvisejících s realizací stavby "D1, stavba 0136 

Říkovice - Přerov" mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

1764/47/7/2020 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše 96,80 m2, ploše pro nájem 96,80 

m2, v domě č. p.124, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. 

Přerov, Kratochvílova č.o. 22, s panem O.J. za nájemné ve výši 5 517,00 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené    

s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 36,54 m2, ploše pro nájem 33,79 

m2, v domě č. p. 496, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/47,    

v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 12, s paní Z.E. za nájemné ve výši 2 365,00 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené    

s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše 37,04 m2, ploše pro nájem 34,04 

m2, v domě č. p. 497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48,    

v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 14, s Ing. A.K., za nájemné ve výši 4 935,00 Kč/měsíc (nájem 

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené   

s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+1), o ploše 55,83 m2, ploše pro nájem 54,53 

m2, v domě č. p.2536, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/15,   

v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 7, s panem M.N. a paní A.K. za nájemné ve výši 5 998,00 

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

předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše 96,80 m2, ploše pro nájem 96,80 

m2, v domě č. p.124, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. 

Přerov, Kratochvílova č.o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi R. a  M.M. 

 



31 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+2), o ploše 96,80 m2, ploše pro nájem 96,80 

m2, v domě č. p.124, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 36, v k. ú. 

Přerov, Kratochvílova č.o. 22 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M.P. 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 36,54 m2, ploše pro nájem 33,79 

m2, v domě č. p. 496, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/47,    

v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 12 (vč. zařizovacích předmětů), s paní P.L. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 36,54 m2, ploše pro nájem 33,79 

m2, v domě č. p. 495, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/46,    

v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 10 (vč. zařizovacích předmětů), s paní P.L. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 33,06 m2, ploše pro nájem 32,44 

m2, v domě č. p. 26, příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku parc. č. 709,     

v k. ú. Předmostí, Dr. Milady Horákové č.o. 13 (vč. zařizovacích předmětů), s paní P.L. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 37,04 m2, ploše pro nájem 34,04 

m2, v domě č. p. 497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48,   

v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s paní P.L. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 37,04 m2, ploše pro nájem 34,04 

m2, v domě č. p. 497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v 

k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem O.K. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 39,24 m2, ploše pro nájem 36,44 

m2, v domě č. p. 2088, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4009,       

v k. ú. Přerov, Na hrázi č.o. 28, s paní P.L. 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 39,24 m2, ploše pro nájem 36,44 

m2, v domě č. p. 2088, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4009,       

v k. ú. Přerov, Na hrázi č.o. 28, s paní Z.E. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 55,83 m2, ploše pro nájem 54,53 

m2, v domě č. p.2536, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/15, v 

k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní J.H. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 55,83 m2, ploše pro nájem 54,53 

m2, v domě č. p.2536, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/15, v 

k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní Z.E. 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 55,83 m2, ploše pro nájem 54,53 

m2, v domě č. p.2536, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/15, v 

k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi R.   a  M.M. 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 55,83 m2, ploše pro nájem 54,53 

m2, v domě č. p.2536, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/15, v 

k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s panem O.J. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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Přestávka 10:15 – 10:20 hodin. 

 

 

 

 

8. DOTAČNÍ PROGRAM STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA PODPORU 

VRCHOLOVÉHO A VÝKONNOSTNÍHO SPORTU DOSPĚLÝCH PRO ROK 

2021 

1765/47/8/2020 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového                         

a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 

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

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 

uvedený dotační program ve znění dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova     

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu pro rok 2021 takto: 

 

 Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

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

roku 2021 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 2 500 000 Kč. 

 

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

přílohy Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního 

sportu pro rok 2021 za těchto podmínek: 

 

Dotační program C. 

 žádosti budou podávány v termínu od 23. 11. 2020 do 4. 12. 2020, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 21. 10. 2020 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti: 

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

Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

 

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

www.prerov.eu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 
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9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

1766/47/9/2020 Přijetí nepeněžitého daru a peněžitých darů účelově určených do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru a peněžitých darů účelově 

určených do vlastnictví Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, Základní školy Přerov, U Tenisu 4       

a Základní školy Přerov, Trávník 27, 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 nepřítomen (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

1767/47/9/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 

z.s.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

6.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem 

Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů 

rekonstrukce ploch atletického stadionu v roce 2020.  

 Jmenovaný spolek předložil statutárnímu městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace“ na uvedený projekt ve výši 28.062.670 Kč z Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro SK      

a TJ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podprogramu 133D 531 

Podpora materiálně technické základny sportu. Předpokládané celkové náklady tohoto 

projektu činí 40.089.527 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou 

čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy. 

 

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

ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 244 453,3 * - 6 000,0 238 453,3 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

1 150,0 * + 6 000,0 7 150,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 41 657,2 * + 6 000,0 47 657,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

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

 

 

VARIANTA  II.: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

4.500.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem 

Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů 

rekonstrukce ploch atletického stadionu v roce 2020.  

  Jmenovaný spolek předložil statutárnímu městu Přerov „Rozhodnutí                

o poskytnutí dotace“ na uvedený projekt ve výši 28.062.670 Kč z Výzvy V5 Sport, investice 

2020 pro SK a TJ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podprogramu 

133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu. Předpokládané celkové náklady 

tohoto projektu činí 40.089.527 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020,                 

s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 

dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 

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

ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 244 453,3 * - 4 500,0 239 953,3 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

1 150,0 * + 4 500,0 5 650,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 41 657,2 + 4 500,0 46 157,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

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

 

 

VARIANTA III. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

3.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem 

Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů 

rekonstrukce ploch atletického stadionu v roce 2020.  

Jmenovaný spolek předložil statutárnímu městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“      

na uvedený projekt ve výši 28.062.670 Kč z Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ 
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vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podprogramu 133D 531 

Podpora materiálně technické základny sportu. Předpokládané celkové náklady tohoto 

projektu činí 40.089.527 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou 

čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 244 453,3 * - 3 000,0 241 453,3 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

1 150,0 * + 3 000,0 4 150,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 41 657,2 * + 3 000,0 44 657,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

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

 

VARIANTA IV: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem Petřivalského 

584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce ploch atletického 

stadionu v roce 2020. 

 

 

Diskuse: 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Mgr. Kouba: 

- doporučil variantu III. usnesení. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

- dal protinávrh: variantu II. usnesení. 

 

Hlasování o protinávrhu primátora Ing. Měřínského (varianta II. usnesení): 

Pro:  Ing. Měřínský, Ing. Vrána. 

Proti:  Ing. Střelec. 

Zdrželi se: Ing. Dostal, Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Kouba, Ing. Navrátil, Mgr. Galová, Mgr. Hýzl, 

p. Zácha. 

Nehlasovala: Ing. Mazochová. 

 

 

Hlasování o variantě III. usnesení (doporučení navrhovatele): 

Pro: Ing. Dostal, Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Kouba, Ing. Navrátil, Mgr. Galová, Mgr. Hýzl, 

p. Zácha, Ing. Vrána. 

Zdrželi se: Ing. Střelec, Ing. Měřínský. 

Nehlasovala: Ing. Mazochová. 



36 

 

 

 

Z další účasti na jednání Rady města Přerova se omluvil Ing. Petr Vrána v 10.50 hodin – je přítomno 

10 radních. 

 

 

1768/47/9/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

600.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 

městem Přerov a subjektem Kanoistika Přerov, z.s. IČ: 06341853, se sídlem Hranická 47/5, 

Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, na částečnou úhradu nákladů na výstavbu kotevní stěny 

pro molo kanoistického oddílu, a to za předpokladu splnění následujících podmínek: 

• předložení platného stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Přerov, 

• předložení dokladu o částečném finančním krytí uvedené investiční akce z prostředků 

Olomouckého kraje. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace 

bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 

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 úpravy rozpočtu                   

a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 245 053,3* - 600,0 244 453,3 

3419 610 Ostatní sportovní činnosti 

(individuální dotace) 

550,0 + 600,0 1 150,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 41 057,2 + 600,0 41 657,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

- Dal protinávrh: poskytnout dotaci ve výši 68.250 Kč 
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Hlasování o protinávrhu primátora Ing. Měřínského: 

Pro:  Ing. Měřínský, Mgr. Hýzl, Ing. Mazochová. 

Proti:   Ing. Navrátil, Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zdrželi se: Ing. Dostal, Mgr. Kouba, p. Zácha, Ing. Střelec, Mgr. Galová. 

Nepřítomen: Ing. Vrána. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 

Pro:  Ing. Dostal, Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Kouba, p. Zácha, Ing. Navrátil, Mgr. Galová. 

Proti:  Ing. Měřínský, Ing. Střelec, Ing. Mazochová. 

Zdrželi se: Mgr. Hýzl. 

Nepřítomen: Ing. Vrána. 

 

 

 

 

9.4 Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov - žádost o poskytnutí dotace 

z DP  

Rada města Přerova po projednání 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč          

z dotačního programu „B“ statutárního města Přerova pro oblast volného času a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 

Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Přerov, IČ: 75063841, se sídlem Šířava 2180/25, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů zajištění požárních a 

zdravotních asistencí speciálního sanitního vozidla. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2020, 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 469,8 - 8,0 461,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a 

rekreace (individuální dotace) 

30,0 + 8,0 38,0 

 
 

 

3. 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

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

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora p. Zácha: 

- Požádal o odložení materiálu. 

 

Navrhovatel materiálu náměstek primátora Mgr. Kouba:  

- Materiál stáhl. 

 

 

Hlasování o stažení materiálu: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 
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10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

 

1769/47/10/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  (1+2), o ploše pro nájem 43,64 m2,     

v domě č. p. 2146, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1156, v k. ú. 

Přerov, Denisova, č. o. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, za nájemné 

ve výši 2.343 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 obecnímu bytu (2+1), o ploše pro nájem 83,03 m2,       

v domě č. p. 2849, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. 

Přerov, Kainarova, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem ***, za 

nájemné ve výši 4.459 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

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

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 34,85 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 0576, 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. 3), s paní *** za nájemné ve výši 1 339,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 3, na 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (2+kk), o ploše 49,37 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc.č. 3456, v k. ú. Přerov Fügnerova, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s manžely *** za nájemné ve výši 1 846,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 4, na dobu 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (2+kk), o ploše 29,36 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I. č. o. 25 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č.5), s panem *** za nájemné ve výši 1 128,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č.5, na dobu 6 měsíců s možností prodloužení.  

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Denisova 10,             

s panem *** 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Denisova 10, s paní 

*** 
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8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Kainarova 12, s paní 

*** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 3 v Přerově, Kainarova 12, s paní 

*** 

 

 

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

 

 

 

 

1770/47/10/2020 Veřejná sbírka pod vánočním stromem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s konáním veřejné sbírky na území města Přerova            

ve prospěch subjektu Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu 

z.s., IČ 26602156, se sídlem nám. Svobody 1963/4, Přerov I- Město, 750 02 Přerov, a to formou 

pokladničky umístěné pod vánočním stromem v termínu od   27. 11. 2020 do 4. 1. 2021. Čistý výtěžek 

sbírky bude určen na pořízení kompenzační pomůcky. 

 

 

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

 

 

 

 

11.  RŮZNÉ 

1771/47/11/2020 Obecně závazná vyhláška č. …/2020, kterou se zrušuje Obecně 

závazná vyhláška 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: 

 

1. ruší usnesení č. 1627/42/11/2020 ze 42. schůze Rady města Přerova konané dne 6.8.2020, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …/2020, 

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby             

k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města Přerov, ve  znění dle přílohy     

č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.). 
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1772/47/11/2020 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021 

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

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 "Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2021" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2021 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 200 000 Kč; 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2021" s tím, že předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2021 na podporu účelu uvedeného v tomto programu 

činí 850 000 Kč; 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 

2021" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2021 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 300 000 Kč. 

 

 

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

 

 

 

 

1773/47/11/2020 Dodatek č.1 ke smlouvě č.  SML/1718/2018 o technické podpoře 

software Scarabeus DMS 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o technické podpoře č. SML/1718/2018 mezi 

statutárním městem Přerovem jako objednatelem a firmou INIT technology s.r.o, se sídlem 

Sehradice 129, PSČ 763 23, IČ 04423101, zastoupenou Ing. R.Č., jako zhotovitelem, ve výši 

114.360 Kč bez DPH ročního paušálu. 

 

2. pověřuje podpisem dodatku č.1, dle bodu 1 usnesení, Mgr. Petra Karolu, vedoucího Odboru 

vnitřní správy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána). 
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1774/47/11/2020 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo vč. zajištění servisu č. SML/0175/2014 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo vč. zajištění servisu č. SML/0175/2014        

v předloženém znění, mezi Statutárním městem Přerov a TESCO SW a.s., se sídlem tř. 

Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ: 25892533, na dobu určitou od 

17.10.2020 do 16.10.2021, ve výši 2.850.000,- Kč bez DPH. 

 

2. pověřuje podpisem dodatku č. 4 Mgr. Petra Karolu, vedoucího odboru vnitřní správy. 

 

 

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

 

 

 

 

1775/47/11/2020 Záměr nájmu prostor sloužících podnikání v budově občanské 

vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský 

dům) – prostory bývalého Matrix klubu v 1.PP a 1. NP o celkové 

výměře 299,73 m2 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka vyhlášením výběrového řízení - záměru nájmu prostor sloužících podnikání 

v budově občanské vybavenosti č.p. 148, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1 – Městský dům) – prostory 

bývalého Matrix klubu v 1.PP a 1.NP o celkové výměře 299,73 m2, v rozsahu dle příloh, za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

  

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, 

na internetových stránkách příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 

Přerova a jedenkrát v tisku - deník Olomoucký kraj/Přerovský a Hranický deník.  

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka ke komplexnímu zabezpečení výběrového řízení a k podpisům všech 

dokumentů, souvisejících s předmětným výběrovým řízením, včetně případného zrušení 

výběrového řízení,  

 

3. ustanovuje komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: *** 

(náhradník ***), *** (náhradník ***), *** (náhradník ***).  

 

4. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením nájemní 
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smlouvy mezi příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova jako 

pronajímatelem a vybraným zájemcem, k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

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

 

 

 

 

1776/47/11/2020 Výpůjčka nemovité věci, majetku ve správě příspěvkové organizace 

Kulturní a informační služby města Přerova - bytová jednotka v kině 

Hvězda 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

služby města Přerova k uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor - část stavby občanského vybavení 

č.p. 243, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2185/1 v k.ú. Přerov 

(bytová jednotka) mezi příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova jako 

půjčitelem a příspěvkovou organizací Městská knihovna v Přerově, IČ: 70887616, se sídlem 

Žerotínovo nám. 211/36, 750 02  Přerov jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 

(36 měsíců). Smlouva bude uzavřena v režimu podpory de minimis. Účelem výpůjčky bude využití 

prostoru pro uskladnění knižního fondu knihovny. Náklady na spotřebované energie budou 

vypůjčitelem hrazeny. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

1777/47/11/2020 Jednací řády Zastupitelstva města Přerova a Rady města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Jednací řád Zastupitelstva města Přerova 

na základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

2. vydává Jednací řád Rady města Přerova na základě § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,         

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Ing. Navrátil). 
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Navrhovatel materiálu primátor Ing. Měřínský předložil usnesení: 

1778/47/11/2020 Kontrola plnění usnesení č. 1630/42/12/2020 – zpráva o opatřeních 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zprávu o opatřeních přijatých v záležitostech nepřizpůsobivých občanů          

s cílem zvýšení efektivity a účinnosti projektů řešících situaci nepřizpůsobivých občanů           

v Přerově, 

 

2. zřizuje jedenáctičlennou Pracovní skupinu pro prevenci sociálně nežádoucích jevů, 

 

3. ukládá připravit ve spolupráci s předsedy zastupitelských klubů návrh na personální obsazení 

Pracovní skupinu pro prevenci sociálně nežádoucích jevů. 

 

 

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

 

 

 

 

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Ing. Dostal: 

 Dopravní značení – probíhá mnoho staveb doprovázených množstvím dopravního značení, 

některé značky jsou převrácené, poničené. Požádal, ať se dá do stavebních deníků, aby si 

stavby daly značení do pořádku. 

 

 

 

 

13. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 47. schůzi Rady města Přerova dne 1. října 2020 v 11.45 hodin. 

 

V Přerově dne 1. října 2020 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

  Mgr. Lada Galová 

                    členka Rady města Přerova 

 

  

 


