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USNESENÍ z 51. schůze Rady města Přerova konané dne 19. listopadu 2020 

 

1843/51/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 51. schůze Rady města 

Přerova konané dne 19. listopadu 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 51. schůze Rady města Přerova konané dne 19. listopadu 2020,  

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze Rady 

města Přerova.  

 

 

1844/51/4/2020 Rozpočtové opatření č. 22 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2),  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravu rozpočtu dle důvodové zprávy, 

a to za podmínky uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru (ad 3).  

 

 

1845/51/4/2020 Změna vnitřního předpisu č. 15/2019 – Systém účetnictví 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ... /2020, kterým se mění Vnitřní předpis 

č. 15/2019 – Systém účetnictví dle přílohy důvodové zprávy.  

 

 

1846/51/4/2020 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

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

závaznou vyhlášku č. ..../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

 

1847/51/4/2020 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2020 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. .. /2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním 

poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2020 

 

1848/51/4/2020 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

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

závaznou vyhlášku č.../2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 31.12.2020 

 

1849/51/4/2020 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 

činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory de 

minimis ve výši 100 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory 

de minimis mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby 

města Přerova, se sídlem nám. T. G. Masaryka 8, 750 00 Přerov, IČ: 45180512, na částečnou 

úhradu nákladů na odpisy nemovitého majetku restauračních prostor Městského domu a 

odpisů movitého majetku nacházejícího se v restauračním zařízení Městského domu, dle 

návrhu znění v příloze tohoto materiálu,  

 

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) 270 534,2 * - 100,0 270 434,2 
3392 141 Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 100,0 100,0 

* 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 52 176,2 * + 100,0 52 276,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

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

Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis dle 

bodu 1 tohoto usnesení.  
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1850/51/5/2020 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 

Přerova na rok 2021: 

  

příjmy    902 741 700 Kč 

výdaje    885 148 100 Kč 

financování   17 593 600 Kč 

(dle příloh č. 1 a 2)  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit střednědobý výhled rozpočtu do roku 

2023 uvedený v příloze č. 3,  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

výdaje specifikované v příloze č. 4.  

 

 

1851/51/6/2020 Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč 

na vypracování koncepční části integrované strategie ITI a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem 

Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc, jako příjemcem.  

 

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

závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

(koncepce a rozvoj) 
1 296,4 - 100,0 1 196,4 

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

  
130,0 + 100,0 230,0 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 
rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 

  
52 482,2 + 100,0 52 582,2 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora Ing. Petra Měřínského k 

jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi 

poskytovatelem a příjemcem, k jeho uzavření a jeho podpisu.  
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1852/51/7/2020 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – vyloučení 

účastníků zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky posouzení a hodnocení podaných Profesních přístupů k řešení 

zakázky v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek nadlimitní veřejné zakázky na 

služby s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“, které vyplývají z 

provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto 

úkonů dle důvodové zprávy a její přílohy,  

 

2. vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 5 Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 

160 00 Praha 6 - Bubeneč,, IČ 27086631, dle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nepředložení Profesního přístupu k řešení 

zakázky ve stanovené lhůtě pro podání, dle důvodové zprávy a její přílohy,  

 

3. vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 12 Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., 

Žižkova 506/5, Veveří, 602 00 Brno, IČ 25517562, dle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nepředložení Profesního přístupu k 

řešení zakázky ve stanovené lhůtě pro podání, dle důvodové zprávy a její přílohy,  

 

 

1853/51/7/2020 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2020 a akce přecházející 

do roku 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled zrealizovaných 

investičních akcí v roce 2020  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled přecházejících 

investičních akcí z roku 2020 do roku 2021  

 

 

1854/51/7/2020 Veřejná zakázka „Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Most Př - 

Žeravice - MO2, U Stadionu“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu“, 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: 

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

 

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

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

  

 Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** projektant, projekční kancelář Ing. Dalibor Řediny *** Magistrát města Přerova, Odbor 

správy majetku a komunálních 

služeb, oddělení dopravy 
3. *** Magistrát města Přerova, Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení investic 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, 

Oddělení investic 
4. *** Výbor pro místní část Žeravice *** Výbor pro místní část Žeravice 

  
Administrátor Organizace Náhradník 

administrátora 
Organizace 

*** Magistrát města Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek a dotací 

*** Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, Oddělení 

řízení projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů  

 

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

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

uzavření a jeho podpisu  

 

 

1855/51/7/2020 Dostavba domova pro seniory v Přerově – pavilon G – smlouva o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S24__12_8120068180  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120068180 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Kabelíkova, Přerov mezi ČEZ 

Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 Děčín, IČ 24729035 jako 

provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 

709/334, Přerov jako žadatelem, s finančními náklady ve výši 150 783,- Kč bez DPH  

 

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

souvisejícího s uzavřením výše uvedené smlouvy k jejímu uzavření a podpisu.  
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1856/51/7/2020 Veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace společných prostor u více 

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

Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava elektroinstalace společných prostor u 

více bytových domů-Jižní čtvrť II/13, U Strhance 13 a Na Hrázi 32 v Přerově“, zadávané 

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

předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov ve znění VP č. 5/2018 a ve znění VP č. 13/2019,  

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

elektroinstalace společných prostor u více bytových domů-Jižní čtvrť II/13, U Strhance 

13 a Na Hrázi 32 v Přerově“, je účastník výběrového řízení společnost ELEKTRO-FLEXI 

s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ 28602340, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako 

první ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky,  

 

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

společností ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ 28602340, jako 

zhotovitelem/dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava elektroinstalace 

společných prostor u více bytových domů-Jižní čtvrť II/13, U Strhance 13 a Na Hrázi 32 v 

Přerově“, za podmínky finančního krytí smlouvy. 

  

Cena za plnění bude činit: 2 736 459,98 Kč bez DPH, tj. 3 146 928,98 Kč včetně 15% DPH. 

  

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který se 

na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve 

výběrovém řízení. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a 

objednatelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Michala Záchy, DiS., na 

základě jeho pověření dle bodu 47.. usnesení Rady města Přerova č. 1725/47/6/2020 ze dne 

1.10.2020.  

 

 

1857/51/7/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0958/2020 na 

realizaci stavby „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad budovou 

hotelu zimního stadionu v Přerově“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/0958/2020 ze dne 26. 6. 2020 na provedení stavby „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad 

budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“, se zhotovitelem H&B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 

382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, dle přílohy č. 2.  

  

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

dle důvodové zprávy.  
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Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce stávající ploché střechy 

nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“ se po započtení méně a víceprací zvyšuje o 223 

728,35 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 4 795 000,00 Kč bez 

DPH sjednané ve smlouvě č. SML/0958/2020 na cenu 5 018 728,35 Kč bez DPH. Sazba DPH je 21 %. 

  

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

SML/0958/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 

1181/33/6/2020, ze dne 5. března 2020.  

 

1858/51/7/2020 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, 

PŘEROV“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1146/2020 

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

SML/1146/2020 ze dne 20.7.2020 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní 

společností PROSTAVBY, a.s., IČ 27713130, se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, jako 

zhotovitelem dle přílohy č.2, 

  

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace méněprací a 

víceprací) dle důvodové zprávy. 

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ         

U Tenisu 4, PŘEROV“ se po započtení méněprací a víceprací snižuje o 17 072,68 Kč bez DPH a cena 

za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 9 982 232,98 Kč bez DPH na cenu 9 965 160,30 Kč bez DPH, 

tj. 12 057 843,96 Kč včetně DPH. 

  

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

SML/1146/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 33. Rady města Přerova usnesení č. 

1184/33/6/2020 ze dne 5.3.2020.  

 

1859/51/7/2020 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0806/2020 na 

realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a 

statické sepnutí domu“     

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/0806/2020 ze dne 18. 5. 2020 na provedení stavby „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a 

statické sepnutí domu“, se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 

750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 27769585, dle přílohy č. 2. 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace víceprací a 

méněprací) dle důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2020 na veřejnou 

zakázku „Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí domu“ se po započtení změny 

snižuje o 2 130,93 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 2 mění z ceny 10 101 225,29 Kč bez 

DPH na cenu 10 099 094,36 Kč bez DPH, tj. 11 613 958,51 Kč včetně DPH. 

  

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/0806/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

usnesení Rady města Přerova 32. Rady města Přerova č. usnesení 1146/32/6/202, ze dne 5. 2. 2020, 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová.  
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1860/51/8/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod zbytných bytů 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

záměr statutárního města Přerova - úplatný převod níže uvedených nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova: 

  

a) bytové jednotky č. 2578/7 v budově bytový dům č.p. 2577, 2578, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/10 v k.ú. Přerov (Želatovská 13) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2577, 2578 a na pozemku 

p.č. 5198/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 6294/111161, 

  

b) bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, 

nacházející se na pozemku p.č. St. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 49 a na pozemku p.č. St. 746 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678, 

  

c) bytové jednotky č. 2495/7 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 6) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 492/15840, 

  

d) bytové jednotky č. 2496/7 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 8) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 493/15840, 

  

e) jiného nebytového prostoru č. 2496/8 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 8) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 838/15840, 

  

f) bytové jednotky č. 2497/7 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 10) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 493/15840, 

  

g) bytové jednotky č. 2563/9 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 512/13987, 

  

h) bytové jednotky č. 2563/10 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 282/13987, 

  

ch) bytové jednotky č. 2563/11 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 466/13987, 

  

i) bytové jednotky č. 2564/9 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 2) včetně s 
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ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 573/13987, 

  

j) bytové jednotky č. 2564/10 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-

Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 2) včetně s 

ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 679/13987, 

  

k) bytové jednotky č. 2795/7 v budově bytový dům č.p. 2793, 2794, 2795, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 4293/24 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 34) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2793, 2794, 2795 a na 

pozemku p.č. 4293/24 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 761/30808, 

  

l) bytové jednotky č. 2631/8 v budově bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

nacházející se na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2631 a na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7701/99447, 

  

m) bytové jednotky č. 2566/29 v budově bytový dům č.p. 480, 2565, 2566, 2567, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov (Žižkova 1) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 480, 2565, 2566, 2567 a na 

pozemku p.č. 2411/2 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 527/17142.  

 

1861/51/8/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1596  v k.ú. 

Žeravice 

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

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1596 orná půda o výměře cca 

1520 m2 v k.ú. Žeravice.  

 

1862/51/8/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557 a 

pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, 

p.č. 1635, p.č. 1656 a  p.č. 1667 všechny v k.ú. Žeravice  - změna 

usnesení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení přijatého na 37. schůzi dne 

14.5.2020 usn. č. 1393/37/8/2020, kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557 ostatní plocha o 

výměře cca 160 m2, pozemků p.č. 1609/2 orná půda o výměře 512 m2, p.č. 1629 ostatní plocha o 

výměře 4050 m2, p.č. 1631 ostatní plocha o výměře 436 m2, p.č. 1632 ostatní plocha o výměře 634 m2, 

p.č. 1633 ostatní plocha o výměře 957 m2, p.č. 1634 orná půda o výměře 1652 m2, p.č. 1635 ostatní 

plocha o výměře 1615 m2, p.č. 1656 lesní pozemek o výměře 1980 m2 a p.č. 1667 ostatní plocha o 

výměře 765 m2 všechny v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova,  

  

tak že nově zní takto: 

  

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

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557 ostatní plocha o výměře cca 220 m2, 

pozemků p.č. 1609/2 orná půda o výměře 512 m2, p.č. 1629 ostatní plocha o výměře 4050 m2, p.č. 

1631 ostatní plocha o výměře 436 m2, p.č. 1632 ostatní plocha o výměře 634 m2, p.č. 1633 ostatní 

plocha o výměře 957 m2, p.č. 1634 orná půda o výměře 1652 m2, p.č. 1635 ostatní plocha o výměře 
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1615 m2, p.č. 1656 lesní pozemek o výměře 1980 m2 a p.č. 1667 ostatní plocha o výměře 765 m2 

všechny v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova.  

 

1863/51/8/2020 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 108/4 v k.ú. Přerov   

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části 

pozemku p.č. 108/4 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k.ú. Přerov.  

 

1864/51/8/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

–  části pozemku  p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.  

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

převod části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha, geometrickým plánem č. 7161-33/2020 označena jako 

díl „a“ o výměře 81 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví *** za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 145.800,- Kč. Převod 

pozemku je osvobozen od daně z přidané hodnoty z důvodu tvorby funkčního celku se stavbou 

občanského vybavení č.p. 182, příslušnou k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

4394 v k.ú. Přerov a která splňuje časový test ve smyslu ust. § 56 odst. 3 a 4 zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

1865/51/8/2020 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 627/31 v k.ú. Předmostí – využití předkupního práva 

podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) 

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

převod nemovité věci - pozemku p.č.627/31 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví – 

SJM ***v do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v čase a místě obvyklou ve výši 

1.920,- Kč. Dodání (převod) pozemku není plněním, které je předmětem daně z přidané hodnoty dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť prodávající 

nejsou plátci daně z přidané hodnoty.  

 

1866/51/8/2020 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I – Město na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 

29.12.2019, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.9.2020 mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a evidovanou právnickou osobou Charita Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 

1295/27, IČ: 45180270 (jako nájemcem), kdy předmětem nájmu jsou části nebytové jednotky č. 555/8 

jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město stojící 

na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám TGM 16) – místnosti č. 309 a č. 310 o celkové výměře 33,2 

m2. Dodatkem se mění doba nájmu z doby určité do 31.12.2020, na dobu určitou do 31.12.2021.  

 

1867/51/8/2020 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) 
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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 příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-

Město, náměstí T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 

určitou, od 20.11.2020 do 4.1.2021. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové stěny jako 

reklamního zařízení k propagaci vánočního programu pořádaného na náměstí TGM. Ujednáním 

smlouvy je stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis).  

 

1868/51/8/2020 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - nebytového prostoru v 

objektu bydlení č.p. 119, příslušnému k části obce Přerov I - Město, 

který je součástí pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14 - 

pasáž) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku nebytového 

prostoru v objektu bydlení č.p. 119, příslušnému k části obce Přerov I - Město, který je součástí 

pozemku p.č. 21 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14 - pasáž) o celkové výměře 260,02 m2.  

 

1869/51/8/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích  p.č. 6194/11, p.č. 

6194/13, p.č. 7160/5, p.č. 7160/6, p.č. 7166/123 vše v k.ú. Přerov 

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

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

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy – vrchního 

vedení VVn 110kV, k tíži pozemků p.č. 6194/11 ost. plocha, p.č. 6194/13 ost. plocha, p.č. 7160/5 ost. 

plocha, p.č. 7160/6 ost. plocha, p.č. 7166/123 orná půda vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 6950-403-143/2019 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 ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 

IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 

52 Ostrava, IČ 48394637, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6950-

403-143/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 50.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

1870/51/8/2020 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, IZ 8b)  

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

Statutárního města Přerova souhlas s povolením 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 Kulturní a informační služby, nám, 

T. G. Masaryka, Přerov z důvodu pořádání koncertu Moravské filharmonie v Městském domě. 
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06. 12. 2020 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 12:00 hod do 24:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ 6M73930 SCANIA TURING HD AUTOBUS DÁLKOVÝ 19 500 kg  

Vlastník: MONETA LEASING, s.r.o., Holandská 1006/10, Brno, Štýřice, 639 00 

Provozovatel: ***  

 

1871/51/8/2020 Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit navýšení finanční podpory pro 2020 za 

výkon služby obecného hospodářského zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu SML/0758/2019, ve znění Dodatku č. 1, ve výši 3 103 000,- Kč. 

Smlouva byla uzavřena dne 30.4.2019 mezi statutární městem Přerovem jako objednatelem a 

společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov jako poskytovatelem.  

 

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

závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
2221 2132 510 Příjmy z pronájmu ost.nemov. věcí a jejich 

částí (autobusové nádraží) 
1 249,5 * + 906,0 2 155,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 434,2 * - 2 197,0 268 237,2 
3412 518 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce  

(Sportoviště Přerov s. r. o.) 
24 050,0 + 3 103,0 27 153,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 
518 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

(Sportoviště Přerov s. r. o.) 
24 050,0 + 3 103,0 27 153,0 

 

 

 

1872/51/9/2020 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace ve 

výši 36.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním 

městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní mateřská škola v 

Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní 

náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní 

jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v období od 1. 1. 2021 do 31. 

8. 2021, za podmínky schválení předmětné částky v rozpočtu statutárního města Přerova pro 

rok 2021. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 

dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem 

za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem 

dle důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021.  

 

 

1873/51/9/2020 Úprava platu ředitele  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 12. 2020 úpravu příplatku za vedení 

řediteli Základní školy Přerov, Želatovská 8, zřizované statutárním městem Přerovem, dle Vnitřního 

předpisu č. 7/2019 Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 

statutárním městem Přerov, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.  

 

1874/51/9/2020 Úprava platu ředitelky mateřské školy   

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 12. 2020 přiznání osobního příplatku 

ředitelce Mateřské školy Přerov, Máchova 14 paní Renatě Mišunové v rozsahu uvedeném v důvodové 

zprávě.  

 

1875/51/9/2020 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 

Přerově a Sociálních služeb města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol zřízených 

statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou 

vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným 

organizacím na rok 2020 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje.  

 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 zřízeného statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové 

zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 

přidělených uvedeným organizacím na rok 2020 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu 

Olomouckého kraje a z fondu odměn příspěvkové organizace.  

 

3. schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace a ředitelce Sociálních služeb města Přerova, p. o., zřízených statutárním městem 

Přerovem v rozsahu uvedeném v upravené důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci 

stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci na rok 2020 

zřizovatelem.  

 

 

1876/51/10/2020 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Přerov 2021  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán 

rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2021, který 

je přílohou tohoto materiálu.  
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1877/51/10/2020 Dodatek Zřizovací listiny Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Dodatek č. 

11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se 

sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a. Znění Dodatku č. 11 je přílohou důvodové zprávy.  

 

1878/51/10/2020 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace 

Přerov – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/1399/2020 mezi statutárním městem Přerov, jako 

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

organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, jako příjemcem dotace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.  

 

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

podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto 

usnesení.  

 

 

1879/51/10/2020 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu – DPS 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení č. 15 (1+1), o ploše 43,10 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 

404, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481,482, v k. ú. Přerov II-

Předmostí, Tyršova č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, za nájemné ve 

výši 1 657,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

1880/51/11/2020 Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o 

úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova s 

Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové 

zprávy  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o 

úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova s 

Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 2 důvodové 

zprávy  
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1881/51/11/2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací a dopravci FTL - First Transport Lines, a.s., 

ARRIVA MORAVA a.s. a VOJTILA TRANS s.r.o.  

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku  

 

 

1882/51/11/2020 Dohoda o vypořádání závazků s TESCO SW a.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje uzavření dohody o vypořádání závazků v předloženém znění, mezi statutárním 

městem Přerov a TESCO SW a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc - 

Hodolany, IČ: 25892533,  

 

2 pověřuje podpisem dohody Ing. Petra Měřínského, primátora statutárního města Přerova.  

 

 

1883/51/11/2020 Nařízení č. .../2020, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze 

místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen 

za sjednanou cenu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává Nařízení č. .../2020, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy,  

 

2. vydává Ceník za užití místních komunikací nebo jejich určených úseků ve vymezených 

oblastech obce ke stání silničního motorového vozidla, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové 

zprávy.  

 

 

1884/51/11/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

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

závaznou vyhlášku č. …/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2013, Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 

2/2019, a to ve znění dle upravené přílohy důvodové zprávy.  
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1885/51/11/2020 Souhlas zřizovatele 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas zřizovatele s podáním žádostí o dotace z programů Olomouckého kraje a 

Ministerstva kultury pro rok 2021,  

 

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

Jaroslava Macíčka podpisem příslušných žádostí o dotace.  

 

 

1886/51/11/2020 Informace o odstoupení z funkce člena kontrolní komise  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 

informaci o odstoupení Mgr. Petra Kouby z funkce člena kontrolní komise Regionální agentury pro 

rozvoj střední Moravy a kontrolní komise Sdružení obcí střední Moravy.  

 

1887/51/11/2020 Aktualizace složení Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává na základě vlastní žádosti z funkce člena Řídícího výboru ITI Olomoucké 

aglomerace náměstka primátora statutárního města Přerova Michala Záchu,  

 

2.  nominuje do funkce člena Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace náměstka primátora 

statutárního města Přerova Mgr. Petra Koubu.  

 

 

1888/51/11/2020 Nominace zástupce statutárního města Přerova do Správního výboru 

Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a do Správního 

výboru Sdružení obcí střední Moravy.  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nominovat 

náměstka primátora Mgr. Petra Koubu jako zástupce statutárního města Přerova do Správního výboru 

Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a do Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy.  

 

V Přerově dne 19. 11. 2020 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

člen Rady města Přerova 

 


