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ZÁPIS 

 

z 49. schůze Rady města Přerova konané dne 5. listopadu 2020 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Adaptační strategie města Přerov na 
změnu klimatu pro období 2021-2030“ 

Mgr. Kouba 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Poskytování služeb přijímání platebních karet a 
pronájmu platebních terminálů“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 
jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1029/2020, číslo smlouvy zhotovitele SMP/001/2020, na 
realizaci stavby „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, 
Kopaniny 8, 10, 12, 14“ 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, 
části pozemku p.č. 406/3 a pozemku p.č. 407  vše v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova -  částí pozemků p.č. 3 a 
p.č. 684/2 oba v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  – bezúplatný převod pozemků z 
majetku statutárního města Přerova – části p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, 
p.č. 1269/3 a části p.č. 1343/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou 

p. Zácha 

7.1.4 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 
sběru odpadů v Přerově“ 

primátor 
Ing. Střelec 

7.2.1 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka sportoviště TJ Sokol Dluhonice, z.s. p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 528/2 a 
p.č. 571/2 oba v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 
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7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 529/2, p.č. 
627/48, p.č. 627/50 a p.č. 627/51 vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích  p.č. 1016/4, 
1021/1 a 1306, vše v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1315, p.č. 
1316 a p.č. 1317, vše v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

7.12.1 Dar ve prospěch statutárního města Přerova  p. Zácha 

7.12.2 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z 
dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a a IZ 8b).  

p. Zácha 

7.12.3 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z vymezených časů k vjezdu do 
pěší zóny na ul. Jiráskova, ul. Wilsonova, Přerov. 

p. Zácha 

7.13.1 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem Z. M. z důvodu 
nedobytnosti a její převod na podrozvahu. 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Pilotní projekt SK Žeravice pro mateřské školy – Sportujeme ve 
školce 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

10. Různé  

10.1 Souhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova na pořadatelství 37. a 38. 
ročníku Československého jazzového festivalu, připravovaných na 
rok 2021.  

primátor 
Ing. Mazochová 

10.2 Žádost o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 2020 Ing. Mazochová 

10.3 Provoz zimního stadionu v období 5.11.2020 - 31.12.2020 Mgr. Hýzl 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Petr Vrána 

 

 

Omluveni:  Ing. Tomáš Dostal 

   Ing. Bohumír Střelec  

       

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

      

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
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ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 49. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 5. listopadu 2020  

v 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu na náměstí T.G.M. v Přerově za přítomnosti 9 radních,  

omluveni byli Ing. Tomáš Dostal a Ing. Bohumír Střelec. Rada města byla schopna se právoplatně 

usnášet.  

 

Primátor Ing. Měřínský informoval o předloženém materiálu „na stůl“: 

 

10.3 – Provoz zimního stadionu v období 5.11.2020 – 31.12.2020 

Navrhovatel: Mgr. Jaroslav Hýzl 

 

1816/49/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 49. schůze Rady města 

Přerova konané dne 5. listopadu 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 49. schůze Rady města Přerova konané dne 5. listopadu 2020, 

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla ověřovatelem usnesení a zápisu 49. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 
 

- bez písemné předlohy 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

1817/49/4/2020 Rozpočtové opatření č. 21 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

 

1818/49/5/2020 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících s výběrovým řízením v rámci veřejné zakázky 

malého rozsahu „Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu 

pro období 2021-2030“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Adaptační 

strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021-2030“ jinou osobou, tj. externím 

administrátorem, dle ustanovení Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov v platném a účinném 

znění, 

 

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

souvisejícího s uzavřením příkazní smlouvy a k podpisu mezi zadavatelem a vybraným 

externím administrátorem JUDr. Petrem Navrátilem, Joštova 138/4, 602 00 Brno, IČ: 

73612596, 

 

3. pověřuje Mgr. Petra Koubu, náměstka primátora k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy a k podpisu smlouvy o dílo mezi zadavatelem a 

zpracovatelem „Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021-2030“, 

který vzejde z výběrového řízení na výběr zpracovatele zakázky. 

 

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

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

1819/49/6/2020 Veřejná zakázka „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ dle příloh č. 1 - 2, 
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2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“, postupem dle ustanovení § 31 zákona       

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu         

s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 13/2019, 

 

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

 
Pořadové číslo Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 13/2019, 

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

  

 Člen komise Organizace Náhradní

k 
Organizace 

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

a komunálních služeb, Oddělení bytové správy 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

správy majetku a komunálních 

služeb, Oddělení bytové správy 
3. *** Magistrát města Přerova, Odbor správy majetku 

a komunálních služeb, Oddělení bytové správy 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

správy majetku a komunálních 

služeb, Oddělení bytové správy 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Magistrát města Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek a dotací 

*** Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, 

Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,          

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

1820/49/6/2020 Veřejná zakázka „Poskytování služeb přijímání platebních karet a 

pronájmu platebních terminálů“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, 

jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 

„Poskytování služeb přijímání platebních karet a pronájmu platebních terminálů“, dle příloh č. 

1 a 2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s 

názvem „Poskytování služeb přijímání platebních karet a pronájmu platebních terminálů“, v 

souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního 

předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019, 

 

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 

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
I*** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
*** vedoucí odboru ekonomiky/věcný gestor *** vedoucí oddělení 

rozpočtu/věcný gestor 
*** metodik odboru ekonomiky/odborník *** vedoucí oddělení účetnictví/ 

věcný gestor 
*** vedoucí odboru VNITŘ/technický gestor *** informatik/technický gestor 
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 náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou, k jednání o uzavření právního 

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,         

k jeho uzavření a jeho podpisu 

 

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

 

 

1821/49/6/2020 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1029/2020, číslo smlouvy zhotovitele SMP/001/2020, na realizaci 

stavby „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 

10, 12, 14“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

objednatele SML/1029/2020, č. smlouvy zhotovitele SMP/001/2020, ze dne 24. 6. 2020, na realizaci 
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stavby „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“, se zhotovitelem HV 

stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČ: 04395255, dle přílohy č. 4.  

 

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

dodatkem č. 1 zvyšuje o 16 714,94 Kč bez DPH, z původní ceny 3 796 620,92 Kč bez DPH sjednané 

ve smlouvě, na konečnou cenu 3 813 335,86 Kč bez DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy č. SML/1029/2020 mezi 

objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany 

Mazochové, na základě jejího pověření usnesením 37. Rady města Přerova, č. usnesení 

1389/37/7/2020 ze dne 14. 5. 2020. 

 

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

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1822/49/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, části 

pozemku p.č. 406/3 a pozemku p.č. 407  vše v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č.646/19/7/2019 přijatého           

na 19. schůzi dne 11.7.2019 tak že, nově zní: 

 

Rada města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 

401 trvalý travní porost o výměře cca 850 m2,  části pozemku p.č. 406/3 ostatní plocha o výměře cca 

650 m2 a pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře 1205 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

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

 

1823/49/7/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova -  částí pozemků p.č. 3 a p.č. 684/2 

oba v k.ú. Penčičky 

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. 3 zastavěná plocha o výměře cca       

52 m2 a části pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha o výměře cca 60 m2  oba v k.ú. Penčičky z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 
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1824/49/7/2020 Záměr statutárního města Přerova  – bezúplatný převod pozemků z 

majetku statutárního města Přerova – části p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, p.č. 

1269/3 a části p.č. 1343/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 1144/2 ostatní 

plocha o výměře 350 m2 a p.č. 1269/3 ostatní plocha o výměře 394 m2 oba v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

bezúplatný převod části pozemku p.č. 1143/1 trvalý travní porost o výměře 24 m2 a p.č. 

1343/2 ostatní plocha o výměře 337 m2 oba v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

 

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

 

 

1825/49/7/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 

sběru odpadů v Přerově“ 

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

Ing. Bohumír Střelec, radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“ dle důvodové 

zprávy. 

 

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

 

 

1826/49/7/2020 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 436 zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního 

města Přerova do společného jmění manželů M*** Š***, bytem *** Přerov IV-Kozlovice, 750 02 

Přerov a K*** Š***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou 28.400,- Kč (včetně DPH).  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 
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1827/49/7/2020 Výpůjčka sportoviště TJ Sokol Dluhonice, z.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 15/1 ostatní plocha o výměře 

5532 m2, p.č. 15/2 zahrada o výměře 1135 m2, p.č. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, 

jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří           

o výměře 183 m2, jehož součástí je stavba  bez č.p. /č.e.  občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada         

o výměře 306 m2, p.č. 15/7 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 1145/12 ostatní plocha o výměře     

912 m2, p.č. 1145/13 zahrada o výměře 1349 m2, p.č. 1145/14 zahrada o výměře 7 m2 vše v k.ú. 

Dluhonice spolku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice na dobu určitou 

do 30.11.2021 za účelem výkonu činnosti TJ Sokol Dluhonice, z.s. a uzavření smlouvy o výpůjčce 

mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov 

V – Dluhonice jako vypůjčitelem. 

 

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

 

 

1828/49/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 528/2 a 

p.č. 571/2 oba v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „SO 424.1A – Světelná signalizace 

křiž. I/55 a SO 182  a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 

nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a oprav 

tohoto stavebního objektu k tíži pozemku p.č. 528/2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního 

města Přerova, a to ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 

Praha 4, IČ: 65993390, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1300-28/2020. Věcné 

břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 10.000,- Kč 

včetně DPH. 

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

břemene – služebnosti  zřídit a provozovat stavební objekt SO 301-1A – Provizorní přečerpání 

sběrače „A“ a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a oprav tohoto stavebního 

objektu k tíži pozemku p.č. 571/2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova, a to 

ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, 

v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1305-34/2020. Věcné břemeno bude zřízeno 

na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 10.000,- Kč včetně DPH. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 
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1829/49/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 529/2, p.č. 

627/48, p.č. 627/50 a p.č. 627/51 vše v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti uložení a provozování inženýrské sítě dle § 25 

odst.4 energetického zákona, s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a oprav této inženýrské sítě k tíži 

pozemků p.č. 529/2, p.č. 627/48, p.č. 627/50 a p.č. 627/51 vše v k.ú. Předmostí   v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, 

Teplická 8, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1298-26/2020. Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 40.000,- Kč včetně DPH. Smlouva 

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

povinným ze služebnosti, společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Teplická 8, 

jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, 

IČ: 65993390, jako investorem. 

 

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

 

 

1830/49/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova - pozemcích  p.č. 1016/4, 1021/1 

a 1306, 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 

vodovodní potrubí a s tím spojené omezení povinného, spočívající v povinnosti strpět uložení 

vodovodního potrubí, včetně zemních prací s tím souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající ve 

vstupu, vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy, v souvislosti s uložením, 

provozem, opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodu a 

likvidaci potrubí, k tíži pozemků p.č. 1016/4, p.č. 2021/1, p.č. 1306, vše v k.ú. Dluhonice, a to ve 

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

750 02 Přerov, IČ: 47674521 v rozsahu dle geometrických plánů č. 364-76/2016 a č. 364-76/2016 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 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 47674521, 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, dle geometrických plánů č. 364-76/2016 a č. 365-76/2016, za jednorázovou úplatu 

ve výši 30.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 



11 

 

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. 

 

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

 

 

1831/49/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1315, p.č. 1316 

a p.č. 1317, 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 „Přípojka NN pro SOS v km 83,600“ a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti 

se zřízením, umístěním, provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním stavby „Přípojka 

NN pro SOS v km 83,600“,  k tíži pozemků p.č. 1315, p.č. 1316 a p.č. 1317 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. 370-36/2016 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 z věcného břemene – služebnosti. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 370-36/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 30.000,- 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: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 

 

 

1832/49/7/2020 Dar ve prospěch statutárního města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a 

společností OK servis Břeclav s.r.o., IČ 05147174, se sídlem č.p. 353, 693 01 Starovice jako 

dárcem, jehož předmětem jsou finanční prostředky ve výši 100.000,-Kč. Finanční prostředky 

budou obdarovaným využity za účelem a na úhradu výdajů na opravy komunikací a chodníků 

ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
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2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

   rozpočet     

po úpravě 

  2321    Přijaté neinvestiční dary 

 

12,4 + 100,0 112,4 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

     rozpočet       

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

12 971,7 * + 100,0 13 071,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

 

 

1833/49/7/2020 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z dopravní značky č. B 29 

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a a IZ 8b)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem 

Statutárního města Přerova souhlas s povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích v centru města ve vymezeném úseku a to u vozidla, jehož největší technicky 

přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Technické služby města Přerova, 

s.r.o., Na Hrázi 3165/17, Přerov I – Město, 750 02, IČ: 27841090, za účelem dovozu vánočního 

stromu na náměstí T. G. Masaryka. 

 

Termín: 

21. 11. 2020, 6:00 – 14:00 hod 

 

Trasa výjimky: 

Radslavice, Kozlovice (sil. 434), ul. Dvořákova (sil. 434), ul. Tř. 17. listopadu (sil. 55), ul. 

Komenského (sil. 55), ul. Palackého, ul. Bratrská, Nám. T. G. Masaryka, Přerov 

Vlastník vozidla: 

DEUTSCHE LEASING SPOL. S R.O., Antala Staška 2027/79 Praha Krč 140 00, IČ: 25723758 

Provozovatel vozidla: 

Montáže Přerov a.s., IČ: 45193657, 9. Května, 3303/119, Přerov, IČ: 4513657 

RZ M011569 autojeřáb GMK 4100-L – hmotnost jízdní soupravy (kg) 48 000  

 

Vlastník vozidla: 

Montáže Přerov a.s., IČ: 45193657, 9. Května, 3303/119, Přerov, IČ: 45193657 

RZ 4M6 8813 tahač MAN – hmotnost jízdní soupravy (kg) 90 000/48 000  

RZ 2M7 0877 návěs NOTEBOOM – hmotnost jízdní soupravy (kg) 80 000/70 000 

 

Termín: 

21. 11. 2020, 6:00 – 14:00 hod 
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Trasa výjimky: 

Radslavice, Kozlovice (sil. 434), ul. Dvořákova (sil. 434), ul. Tř. 17. listopadu (sil. 55), ul. 

Komenského (sil. 55), ul. Palackého, ul. Bratrská, Nám. T. G. Masaryka, Přerov 

 

Vlastník vozidla: 

DEUTSCHE LEASING SPOL. S R.O., Antala Staška 2027/79 Praha Krč 140 00, IČ: 25723758 

Provozovatel vozidla: 

Montáže Přerov a.s., IČ: 45193657, 9. Května, 3303/119, Přerov, IČ: 4513657 

RZ M011569 autojeřáb GMK 4100-L  – hmotnost jízdní soupravy (kg) 48 000  

Vlastník vozidla: 

Montáže Přerov a.s., IČ: 45193657, 9. Května, 3303/119, Přerov, IČ: 45193657 

RZ 4M6 8813 tahač MAN – hmotnost jízdní soupravy (kg) 90 000/48 000  

RZ 2M7 0877 návěs NOTEBOOM – hmotnost jízdní soupravy (kg) 80 000/70 000 

 

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

 

 

1834/49/7/2020 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z vymezených časů k vjezdu do pěší zóny na ul. 

Jiráskova, ul. Wilsonova, Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas s 

povolením výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na dobu od vydání 

rozhodnutí do 29.1.2021, který je určený pro dopravní obsluhu 5 - 11 hod. a 18 - 19 hod., z důvodu 

rekonstrukce domu pro žadatele p. M*** B***. Výjimka se nevztahuje na období od 23.12.2020 do 

3.1.2021 a veškeré soboty a neděle. 

  

Trasa výjimky: ul. Jiráskova, ul. Wilsonova, Přerov 

Termín: od vydání rozhodnutí – do 29.1.2020 

RZ: 4M62013 

Tovární značka: Nákladní automobil skříňový, Ford, FAFY, 2710 kg 

Provozovatel: J*** D***, RČ: ***, *** 

RZ: 6M91468 

Tovární značka: Nákladní automobil skříňový, Ford, FAF6, 2800 kg 

Provozovatel: Jiří Dressler, DSS INVEST s. r. o. IČ: 03115623, Schweitzerova 84/50, Olomouc, 

Povel, 779 00  

 

 

VARIANTA  II. 

vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas 

s povolením výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na dobu   od vydání 

rozhodnutí do 29.1.2021, který je určený pro dopravní obsluhu 5 - 11 hod. a 18 - 19 hod., z důvodu 

rekonstrukce domu pro žadatele p. M*** B***. Výjimka se nevztahuje na období od 23.12.2020 do 

3.1.2020 a veškeré soboty a neděle. 

 

Trasa výjimky: ul. Jiráskova, ul. Wilsonova, Přerov 

Termín: od vydání rozhodnutí – do 29.1.2020 
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RZ: 4M62013 

Tovární značka: Nákladní automobil skříňový, Ford, FAFY, 2710 kg 

Provozovatel: J*** D***, RČ: ***, *** 

RZ: 6M91468 

Tovární značka: Nákladní automobil skříňový, Ford, FAF6, 2800 kg 

Provozovatel: Jiří Dressler, DSS INVEST s. r. o. IČ: 03115623, Schweitzerova 84/50, Olomouc, 

Povel, 779 00 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, 

Ing. Střelec) 

 

 

1835/49/7/2020 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem Z. M. z důvodu 

nedobytnosti a její převod na podrozvahu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

schvaluje návrh na upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti za dlužníkem 

M*** Z***, RČ ***, bytem ***, v celkové výši 7 614,87 Kč, z toho neuhrazená smluvní 

pokuta činí 2 614,87 Kč a soudní náklady činí 5 000,-- Kč. 

 

VARIANTA  II. 

neschvaluje návrh na upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti za dlužníkem 

M*** Z***, RČ ***, bytem ***,  v celkové  výši  7 614,87 Kč, z toho neuhrazená smluvní 

pokuta činí 2 614,87 Kč a soudní náklady činí 5 000,-- Kč. 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, 

Ing. Střelec) 

 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1836/49/8/2020 Pilotní projekt SK Žeravice pro mateřské školy – Sportujeme ve školce 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2020 – 2021 pilotní projekt Sportovního 

klubu Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII – Žeravice s názvem 

„Sportujeme ve školce“ včetně předpokládaného financování tohoto projektu. Do projektu se zapojí 

níže uvedené mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem:   

 

 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (mateřské 

školy Pod Skalkou, Čekyně a Vinary),  

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (odloučené pracoviště Sokolská),  
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 Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 

 Mateřská škola Radost, Kozlovská 44. 

 

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

 

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
-  bez písemné předlohy 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

1837/49/10/2020 Souhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova na pořadatelství 37. a 38. ročníku 

Československého jazzového festivalu, připravovaných na rok 2021 

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

Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

1. bere na vědomí informaci Nadačního fondu Přerovského jazzového festivalu o důvodech 

přesunu 37. ročníku Československého jazzového festivalu z října letošního roku na dny 25. - 

27. března 2021, 

 

2. vyslovuje souhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova na pořadatelství 37. a 38. ročníku Československého jazzového 

festivalu, připravovaných na rok 2021, 

 

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

Jaroslava Macíčka, aby při zajištění spoluúčasti na pořadatelství obou ročníků festivalu 

postupoval v souladu s postupem uvedeným v důvodové zprávě. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

1. bere na vědomí informaci Nadačního fondu Přerovského jazzového festivalu o důvodech 

přesunu 37. ročníku Československého jazzového festivalu z října letošního roku na dny 25. - 

27. března 2021, 

 

2. vyslovuje nesouhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova na pořadatelství 37. ročníku Československého jazzového festivalu, 

připravovaného v náhradním termínu v březnu 2021. 
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Navrhovatelé Ing. Měřínský a Ing. Mazochová doporučili variantu II. 

Mgr. Galová podpořila konání 37. ročníku Československého jazzového festivalu v březnu 2021, proto 

podala protinávrh na variantu I. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Galové – varianta I.:  
4 pro - Mgr. Galová, p. Zácha, Ing. Navrátil, Ing. Vrána  

5 se zdrželo - Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Hýzl  

2 omluveni -  (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 

 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučili navrhovatelé:   
6 pro - Ing. Měřínský, Ing. Mazochová,   p. Zácha, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Hýzl  

2 proti - Mgr. Galová, Ing. Navrátil 

1 se zdržel - Ing. Vrána  

2 omluveni - Ing. Dostal, Ing. Střelec 

 

 

1838/49/10/2020 Žádost o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 2020 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

1. bere na vědomí informaci subjektu Duha Klub Dlažka o důvodech přesunu 19. ročníku 

minifestivalu hudby a slova Hudboslovení 2020 na březen a duben 2021, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

SML/0468/2020 se subjektem Duha Klub Dlažka, se sídlem  Palackého 77/1, Přerov I - Město, 

750 02 Přerov, IČ:  67338810 spočívající ve změně termínu použití finančních prostředků na 

uvedenou akci do 30. 4. 2021. 

 

VARIANTA  II. 

1. bere na vědomí informaci subjektu Duha Klub Dlažka o důvodech přesunu 19. ročníku 

minifestivalu hudby a slova Hudboslovení 2020 na březen a duben 2021, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

SML/0468/2020 se subjektem Duha Klub Dlažka, se sídlem Palackého 77/1, Přerov I - Město, 

75002 Přerov, IČ: 67338810 spočívající ve změně termínu použití finančních prostředků na 

uvedenou akci do 30. 4. 2021. 

 

Navrhovatelka Ing. Mazochová doporučila variantu II. 

Náměstek primátora Zácha podal protinávrh na variantu I. 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy – varianta I.:  
3 pro - p. Zácha, Mgr. Galová, Ing. Vrána  

2 proti - Ing. Měřínský, Ing. Mazochová 

4 se zdrželi - Mgr. Kouba, Ing. Navrátil, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D. 

2 omluveni - Ing. Dostal, Ing. Střelec 
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Hlasování o variantě II., kterou doporučila navrhovatelka:   
4 pro - Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Mgr. Kouba, Mgr. Navařík, Ph.D.  

5 se zdrželo – p. Zácha, Ing. Vrána, Ing. Navrátil, Mgr. Galová, Mgr. Hýzl  

2 omluveni - Ing. Dostal, Ing. Střelec 

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení týkající se žádosti subjektu Duha Klub 

Dlažka o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 2020. 

 

1839/49/10/2020 Provoz zimního stadionu v období od 5. 11. 2020 – 31. 12. 2020 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Jaroslav Hýzl, radní. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

schvaluje zahájení provozu zimního stadionu v období od 5.11.2020 do 31.12.2020 za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě 

 

VARIANTA  II. 

neschvaluje zahájení provozu zimního stadionu v období od 5.11.2020 do 31.12.2020 za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě 

 

 

Na základě diskuse navrhl primátor Ing. Měřínský vzít informaci o zahájení provozu zimního stadionu 

na vědomí. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zahájení provozu zimního stadionu v období        

od 5.11.2020 do 31.12.2020. 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu Ing. Měřínského: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

- bez připomínek 

 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 49. schůzi Rady města Přerova konanou dne 5. listopadu  2020     

ve 10:30 hodin. 

 

V Přerově dne 5. 11. 2020 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

člen Rady města Přerova 
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