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ZÁPIS 

 

z 52. schůze Rady města Přerova konané dne 3. prosince 2020 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Návrh personální změny - komise primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 23 Ing. Mazochová 

4.2 Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu 
Kulturních a informačních služeb města Přerova  

Ing. Mazochová 

4.3 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 
informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem z 
Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v 
Olomouckém kraji v roce 2020 – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – schválení 
smluv o poskytnutí služeb s nezávislými členy a náhradníkem 
nezávislého člena komise 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ - 
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, schválení zadávacích 
podmínek a zahájení opakovaného zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 
přes výstaviště“ 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na 
nám. Přerovského povstání“ – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo č. SML/0820/2020 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Celková oprava bytových jader a elektroinstalace 
bytů včetně prací souvisejících ve volných bytech v domě s 
pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem - materiál na stůl 

Ing. Mazochová 



2 

 

6.7 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejných zakázek „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“, „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ a 
„Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“a „Blažkův dům-
inovační centrum (technický dozor)“ - materiál na stůl 

primátor a 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Vyhlášení výběrového řízení na pozemky p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 
157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 
157/3, p.č. 152/5, p.č. 152/6 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 338/1 v k.ú. 
Dluhonice  

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 v k.ú. 
Žeravice  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova -úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova - id 1/5 pozemku p.č. 5466/196 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 
kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských 
strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.2.2 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 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemků 
p.č. 484/2, p.č. 481, p.č. 502/1 vše v k.ú. Předmostí - dodatek č. 1 

p. Zácha 

7.6.1 Dodatek č. 1 - 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 

7.12.1 Předkupní právo a souhlas statutárního města Přerova s úplatným 
převodem práva stavby pro stavbu “Parkovací dům pro kola, 
Přerov”,  

p. Zácha 

7.12.2 Schválení realizace investiční akce „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Přerově, ul. Generála Rakovčíka“ 

p. Zácha 

7.12.3 Smlouva o výkonu sjednaných činností  - poskytování komunálních 
služeb a příkazní smlouva 

p. Zácha 

7.12.4 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. 
Riedlova, Přerov“- méněpráce a vícepráce. 

p. Zácha 

8. Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2021 primátor 
Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 - 2024 Mgr. Kouba 
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9.2 Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 
– 2023 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerov 

Mgr. Kouba 

9.3 Výjimka z maximálního počtu dětí v oddělení školní družiny ZŠ 
Svisle 

Mgr. Kouba 

9.4 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 
Přerov, Trávník 27  

Mgr. Kouba 

9.5 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole J. 
A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14  

Mgr. Kouba 

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

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

Mgr. Kouba 

9.8 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. – návrh na uzavření 
dodatku ke smlouvě 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -
2024 

Mgr. Kouba 

10.2 Romská zaměstnanecká agentura v ČR - partnerství v projektu Mgr. Kouba 

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

11. Různé  

11.1 Pronájem restauračního zařízení Městský dům. primátor 

11.2 Rozšíření úředně stanoveného místa pro uzavírání sňatků primátor 

11.3 Souhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova na pořadatelství 37. ročníku 
Československého jazzového festivalu, připravovaného bez diváků 
na 20. - 22. prosinec 2020 – materiál na stůl 

primátor 

11.4 Návrh termínů konání Rady města Přerova na I. pololetí 2021 -
materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

13. 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, Ing. Tomáš Dostal, Ing. Bohumír 

Střelec 

 

 

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

  

       

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

      

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
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ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 52. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 3. prosince 2020  

v 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu na náměstí T.G.M. v Přerově za přítomnosti 10 radních,  

později se dostavil Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

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

 

4.3 – Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a informačními službami města Přerova 

a Olomouckým krajem z Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v 

Olomouckém kraji v roce 2020  

Navrhovatelka: Ing. Hana Mazochová 

 

6.5 – Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek  

Navrhovatelka: Ing. Hana Mazochová 

 

6.6 – Veřejná zakázka „Celková oprava bytových jader a elektroinstalace bytů včetně prací 

souvisejících ve volných bytech v domě s pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Navrhovatelka: Ing. Hana Mazochová 

 

6.7 – Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů souvisejících se 

zadávacím řízením v rámci veřejných zakázek „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební 

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

(technologie)“a „Blažkův dům-inovační centrum (technický dozor)“  

Navrhovatelé:  Ing. Měřínský 

   Ing. Vrána 

 

11.3 – Souhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 

Přerova na pořadatelství 37. ročníku Československého jazzového festivalu, připravovaného bez 

diváků na 20. - 22. prosinec 2020  

Navrhovatel: Ing. Měřínský 

 

11.4 – Návrh termínů konání Rady města Přerova na I. pololetí 2021   

Navrhovatel: Ing. Měřínský 

 

Náměstek primátora p. Zácha podal návrh na stažení materiálu z projednání: 

7.1.4  - Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov 

 

 

1889/52/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 52. schůze Rady města 

Přerova konané dne 3. prosince 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 52. schůze Rady města Přerova konané dne 3. prosince 2020, 
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2. schvaluje Ing. Petra Vránu ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování o upraveném programu a o ověřovateli: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Střelec, Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 
 

 

1890/52/3/2020 Návrh personální změny - komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností od 3. 12. 2020 z funkce člena Komise pro majetkové záležitosti pana 

Ivana Kandráče, 

 

2.  jmenuje s účinností od 4. 12. 2020 do funkce člena Komise pro majetkové záležitosti pana 

Vojtěcha Nezvala. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

1891/52/4/2020 Rozpočtové opatření č. 23 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

Na jednání Rady města se dostavil Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., bylo přítomno všech 11 

radních. 
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1892/52/4/2020 Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu 

Kulturních a informačních služeb města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o Vánocích 2020 v 

Přerově, 

 

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 

  141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

18 994,3 - 2 235,3 16 759,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 259 672,8 * + 2 235,3 261 908,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova 

- příspěvek na provoz a investice 

18 456,4 - 2 235,3 16 221,1 

 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1893/52/4/2020 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kulturními a 

informačními službami města Přerova a Olomouckým krajem z 

Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v 

Olomouckém kraji v roce 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ:60609460 jako poskytovatelem a Kulturními informačními 

službami města Přerova, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 150/8, IČ:45180512 jako 

příjemcem ve výši 35.000,- Kč z Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti 

kultury v Olomouckém kraji v roce 2020, na „Monitor pro prezentaci kina a podporu 

návštěvnosti". 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 od krajů 

46 066,4 + 35,0 46 101,4 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  141  Kulturní a informační služby města  

 Přerova 

16 759,0 * + 35,0 16 794,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova  

 -  příspěvek na provoz a investice 

16 221,1 * + 35,0 16 256,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

- bez písemné předlohy 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

1894/52/6/2020 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  

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

smluv o poskytnutí služeb s nezávislými členy a náhradníkem 

nezávislého člena komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smluv o poskytování služeb s nezávislými členy 

a náhradníkem nezávislého člena komise v rámci řízení se soutěžním dialogem. 

 

Hlasování: 11 pro 
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1895/52/6/2020 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ - 

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, schválení zadávacích 

podmínek a zahájení opakovaného zadávacího řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. revokuje bod č. 1727/47/6/2020 usnesení 47. Rady města Přerova ze dne 1. 10. 2020, 

 

2. ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení Jižní 

Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“, v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z důvodů 

hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 

pokračoval, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210163 

 Rekonstrukce uličního prostoru, ul. 

 U Parku, Lověšice) 

7 064,7 - 350,0 6 714,7 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210590 

 Energetické úspory objektu Jižní 

 čtvrť III/1 - 3) 

10 600,0 + 350,0 10 950,0 

 

4. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení Jižní 

Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka bude zadána v 

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

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

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

písm. a), postupem podle § 53 a souvisejících částí zákona, 

 

5. schvaluje zahájení opakovaného zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na 

stavební práce „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“, postupem dle ustanovení § 53 

zákona, tj. uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona, 

kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů, 

 

6. ustanovuje, dle § 42 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 
Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
1. *** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
2.  *** Zástupce zpracovatele PD *** Zástupce zpracovatele PD 
3. *** Odbor řízení projektů a investic – 

oddělení investic 
*** Odbor řízení projektů a 

investic – oddělení investic 
4.  *** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – oddělení 

bytové správy 

*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb – 

oddělení bytové správy 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odbor řízení projektů a investic *** Odbor řízení projektů a 



9 

 

investic 

 

 

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

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o 

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

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

8. 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: 11 pro 

 

 

1896/52/6/2020 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci veřejné zakázky 

„Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky Propojení komunikace ulice 

Kopaniny – Lipnická přes výstaviště jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle 

ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 

znění, 

 

2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí Odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 8/2018, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném a účinném znění, k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím 

administrátorem, společností ARL Innovation s.r.o., Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc, 

IČ: 01744828. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1897/52/6/2020 Veřejná zakázka „Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na nám. 

Přerovského povstání“ – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

SML/0820/2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/0820/2020 ze dne 22. 5. 2020 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní 

společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

27769585, jako zhotovitelem dle přílohy č.2, 

 

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

víceprací) dle důvodové zprávy. 
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Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Energetická opatření v budově č. p. 

2804/2 na nám. Přerovského povstání“ se po započtení méněprací a víceprací snižuje o 85 361,12 Kč 

bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 20 089 548,15 Kč bez DPH na cenu 20 004 

187,03 Kč bez DPH, tj. 24 205 066,31 Kč včetně DPH. 

 

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

SML/0820/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

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

1185/33/6/2020 ze dne 5. března 2020, 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1898/52/6/2020 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office“ - 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 dodávky „Nákup 50ks 

notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“ dle přílohy č. 1, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

„Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“, 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. *** *** 
7. *** *** 
8. *** *** 

 

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

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

  

 Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

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

odd. informačních a komunikačních služeb 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

vnitřní správy, odd. informačních 

a komunikačních služeb 
3. *** Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a komunikačních služeb 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

vnitřní správy, odd. informačních 
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a komunikačních služeb 
4. *** Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a komunikačních služeb 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

vnitřní správy, odd. informačních 

a komunikačních služeb 

  
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.  

 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1899/52/6/2020 Veřejná zakázka „Celková oprava bytových jader a elektroinstalace 

bytů včetně prací souvisejících ve volných bytech v domě s 

pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově“ – rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

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 veřejné zakázky malého rozsahu „Celková oprava bytových jader a 

elektroinstalace bytů včetně prací souvisejících ve volných bytech v domě s 

pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov 

(dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 3 ELSPOMONT, s.r.o., se sídlem Troubecká 79/11, 

751 19 Vlkoš, IČ: 27857549, a účastníka č. 7 PROVING s.r.o., se sídlem Poštovní 480, 768 

24 Hulín, IČ: 26244888, v souladu s ust. dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, neboť údaje 

uvedené v jejich nabídkách neodpovídají skutečnosti, 

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Celková 

oprava bytových jader a elektroinstalace bytů včetně prací souvisejících ve volných bytech v 

domě s pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově“, je účastník výběrového řízení č. 

10 společnost ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o., se sídlem Příčná 129/3, Hodolany, 779 

00 Olomouc, IČ: 253767994, jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o., se sídlem Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 

Olomouc, IČ: 253767994, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Celková 

oprava bytových jader a elektroinstalace bytů včetně prací souvisejících ve volných bytech v 

domě s pečovatelskou službou (DPS) Trávník 1 v Přerově.“ 
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Cena za plnění bude činit: 1 498 154,57 Kč bez DPH, tj. 1 722 877,76 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 objednatelem a 

zhotovitelem, bude realizováno podpisem náměstka Michala Záchy, DiS., na základě jeho 

pověření usnesením 48. Rady města Přerova č. usnesení 1783/48/6/2020 ze dne 22. 10. 2020. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1900/52/6/2020 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci veřejných zakázek 

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

„Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ a „Blažkův dům-inovační 

centrum (technologie)“a „Blažkův dům-inovační centrum (technický 

dozor)“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejných 

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

centrum (interiér)“, „Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“ a „Blažkův dům-inovační centrum 

(technický dozor)“ jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 
 

8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1901/52/7/2020 Vyhlášení výběrového řízení na pozemky p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, 

p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 

152/5, p.č. 152/6 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej  pozemků  p.č. 

167/1 orná půda o výměře  627 m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68m2, p.č. 157/6 orná půda o výměře 

723 m2, p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o výměře  36 m2, p.č. 171/1 ost. 

plocha  o výměře  532 m2, p.č. 157/4 orná půda o výměře  383 m2, p.č 170/3 ost. plocha o výměře    

111 m2, p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2, p.č. 152/5 orná půda o výměře  946 m2, p.č. 152/6 

orná půda o výměře   154 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova, 

za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 
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úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách 

statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1902/52/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 338/1 v k.ú. 

Dluhonice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 338/1 zahrada o výměře 2506 m2 v k.ú. 

Dluhonice. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1903/52/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 63 orná půda o výměře 1327 m2 v k.ú. 

Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

7.1.4/52/7/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 v k.ú. 

Přerov 

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

statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku  p.č. 5455/6 ost. plocha o výměře cca 300 

m2 v  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Materiál byl navrhovatelem p. Záchou stažen z projednávání – viz str. 4. 

 

1904/52/7/2020 Záměr statutárního města Přerova -úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - id 1/5 pozemku p.č. 5466/196 v 

k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod podílu o velikosti id 1/5 pozemku p.č. 5466/196 orná půda o výměře 1946 m2 

v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti 1/5 pozemku p.č. 5466/196 orná půda o 

výměře 1946 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1905/52/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 

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

kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských 

strojíren 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 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 p. Zácha informoval o jednání s podnikatelskými subjekty působících v areálu bývalých 

Přerovských strojíren společně se zastupiteli Ing. Prachařem a p. Ondrůjem.  

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1906/52/7/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemku p.č. 12 zahrada o výměře 171 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví paní P*** B***, bytem *** za kupní cenu ve výši 45.000,- Kč - cena v 

místě a čase obvyklá, s tím, že pokud bude převod pozemku podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy 

dani z přidané hodnoty, bude kupní cena 45.000,- Kč zahrnovat DPH v sazbě daně platné ke dni 

uzavření kupní smlouvy. 

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

budoucím prodávajícím a paní P*** B***, bytem *** jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, nejpozději do 5 let od 

účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1907/52/7/2020 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 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

spolku Sportovní klub Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 

za kupní cenu ve výši 220,- Kč/m2 (p.č. 406/3),  220,- Kč/m2 (p.č. 401) a 24.100,- Kč (p.č. 407) - cena 

v místě a čase obvyklá, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

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

budoucím prodávajícím a Sportovním klubem Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U stadionu 

214/7, IČ: 451 80 521 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 401 a části pozemku p.č. 406/3 oba v 

k.ú. Žeravice potvrzený katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní 

smlouvy. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1908/52/7/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova úplatný převod části 

pozemku p.č. 510/10 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví společnosti 

EMOS property s.r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 za kupní cenu ve výši 370,- Kč/m2 , 

která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property s.r.o., se 

sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 jako budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na 

oddělení převáděné části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí potvrzeného katastrálním úřadem, 

nejpozději však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

1909/52/7/2020 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemků p.č. 

484/2, p.č. 481, p.č. 502/1 vše v k.ú. Předmostí - dodatek č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy uzavřené dne 

25.1.2019 mezi Správou železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ: 110 00, IČ: 709 94 234  (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem) 

jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 484/2 ostatní plocha o výměře 9 m2, části p.č. 481 

ostatní plocha o výměře 24 m2 a části pozemku p.č. 502/1 ostatní plocha o výměře 552 m2 vše v k.ú. 

Předmostí za účelem realizace stavby "Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS v Přerově". 

Dodatkem se mění znění čl. VI., odst. 1 tak, že nově zní takto: 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu  neurčitou  s účinností ode dne protokolárního převzetí předmětu 

nájmu. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu i částečně. Částečná výpověď se musí vztahovat k 

oddělitelné části předmětu nájmu“. 
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Dále se dále mění výše úhrady nájemního, které je stanoveno ve výši 45,00 Kč/m2/rok + DPH, celkem 

26.325,00 Kč/rok + DPH. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

1910/52/7/2020 Dodatek č. 1 - 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 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce prostor 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) o celkové výměře 180,70 m2 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Predmostenzis, z.s., se sídlem Přerov II-

Předmostí, Žernava č.ev. 147, IČ 66743885 jako vypůjčitelem dne 15.7.2020. Předmětem dodatku je 

změna v povinnosti úhrad za služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky, kdy od 1.1.2021 je 

vypůjčitel osvobozen od úhrad nákladů spojených s užíváním předmětu výpůjčky, které zahrnují 

zejména elektřinu, vodné - stočné, srážkovou vodu a vytápění.  

Součástí dodatku bude ujednání o čerpání podpory malého rozsahu a stanovení její výše. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1911/52/7/2020 Předkupní právo a souhlas statutárního města Přerova s úplatným 

převodem práva stavby pro stavbu “Parkovací dům pro kola, Přerov”  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

vlastník pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov nevyužije předkupní právo k právu stavby 

zřízené na tomto pozemku ve prospěch společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, 

se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, které spočívá v právu umístit na 

tomto pozemku stavbu “Parkovací dům pro kola, Přerov”. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o převodu práva 

stavby dle ust. § 1252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi společností Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 

79/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako převodcem, společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

nabyvatelem a statutárním městem Přerov jako vedlejším účastníkem, na jejímž základě 

společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. úplatně převede společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o. právo stavby na pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, které spočívá v právu 

umístit na tomto pozemku stavbu “Parkovací dům pro kola, Přerov” a statutární město Přerov 

jako vlastník pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov udělí souhlas s převodem práva stavby ze 

společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. na společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. 

 

Hlasování: 11 pro 
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1912/52/7/2020 Schválení realizace investiční akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení 

v Přerově, ul. Generála Rakovčíka“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci investiční akce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení v Přerově, ul. Generála Rakovčíka“ v roce 2020 dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce: „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení v Přerově, ul. Generála Rakovčíka“ mezi zhotovitelem společností MSEM a.s., se 

sídlem Collo-louky 126, Místek, IČ 64610080, DIČ CZ64610080, 738 01 Frýdek-Místek, a 

statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, jako stavebníkem, ve znění dle 

přílohy č. 1, 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a investorem za nabídkovou cenu 

482.696,15 Kč bez DPH, tj. 584.062,34 Kč vč. DPH. 

 

 

Hlasování: 11 pro 

 

1913/52/7/2020 Smlouva o výkonu sjednaných činností  - poskytování komunálních 

služeb a příkazní smlouva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

smlouvy o výkonu sjednaných činností - poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako objednatelem a příkazcem a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

zhotovitelem a příkazníkem, jejímž předmětem je provádění všech služeb, činností a prací nezbytných 

k zabezpečení chodu města v oblastech uvedených v důvodové zprávě za sjednanou cenu 

133.438.000,-Kč vč. DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností od 1.1.2021. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1914/52/7/2020 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 - „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. 

Riedlova, Přerov“- méněpráce a vícepráce 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se stavby „Oprava mostu PŘ-L/S-

03 ul. Riedlova, Přerov“ mezi Statutárním městem Přerovem a spol. Stavby, opravy a údržba 

silnic, se sídlem č.p.256, 742 91 Velké Albrechtice, IČ: 64619036, ve znění dle přílohy č.1. 
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2. pověřuje Michala Záchu, DiS, náměstka primátora k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

týkající se stavby „Oprava mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov“ mezi statutárním městem 

Přerovem a spol. Stavby, opravy a údržba silnic, se sídlem č.p.256, 742 91 Velké Albrechtice, 

IČ: 64619036, ve znění dle přílohy č.1 v celkové ceně 1.564.713,41 Kč bez DPH. 

 

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

cena za provedení díla bude navýšena o částku ve výši 197.112,- Kč bez DPH. Cena za 

vícepráce činí 217.788,- Kč bez DPH a cena za méněpráce činí 20.676,58 Kč bez DPH. 

 

Veřejná zakázka je finančně kryta částkou ve výši 2.500.000,- Kč, která je vedena v rozpočtu 

pro rok 2020 na odboru MAJ: ODPA 2219,POL 6121, ORJ 550,  ORG 5500504000000. 

 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 15.12.2020 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

 

8. DOTAČNÍ PROGRAMY A. STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2021 

 

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

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

1915/52/8/2020 Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2021 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 538 500 Kč,   

c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 091 600 Kč, 

 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 

jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

V případě žádosti SOC-C-07/21 žadatele KAPPA-HELP, z.s. IČ: 667 43192, se sídlem 

Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov, se pro oblast SOC-C na rok 2021 podává návrh 
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Zastupitelstvu města Přerova , schválit výjimku do počtu podaných žádostí dle důvodové 

zprávy. 

 

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

k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a        

v oblasti sociální a zdravotní, k jejich uzavření a podpisu, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury a oblasti sociální a zdravotní 

žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace 

(viz příloha důvodové zprávy), 

 

4. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů 

statutárního města pro rok 2021 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

 
 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1916/52/9/2020 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 - 2024 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova            

2021 – 2024.  

 

Znění plánu je přílohou důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

1917/52/9/2020 Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 

2023 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje rozpočty – plány výnosů a nákladů vč. odpisových plánů 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtu 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov na roky 2022 - 2023 v souladu s § 28 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 

to za podmínky schválení rozpočtu Statutárního města Přerova pro rok 2021a jeho střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2022 -2023. 

 

 

Hlasování: 11 pro 
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1918/52/9/2020 Výjimka z maximálního počtu dětí v oddělení školní družiny ZŠ Svisle 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje do 30. 6. 2021 výjimku z maximálního počtu dětí v 

Základní škole Přerov, Svisle 13, kde lze naplnit jedno oddělení školní družiny v rámci zájmového 

vzdělávání základní školy do počtu 34 dětí. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

1919/52/9/2020 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 

Přerov, Trávník 27  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření 

uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní 

škola Přerov, Trávník 27. Předmětem tohoto dodatku je předání investiční akce s názvem 

„Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy Přerov, Trávník 27 – I. etapa“ k hospodaření v 

pořizovací ceně 3.482.526,19 Kč, s účinností od 1. 1. 2021.   

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

1920/52/9/2020 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole J. A. 

Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření 

uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní 

škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14. Předmětem tohoto 

dodatku je předání investiční akce s názvem „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 14“ k 

hospodaření v pořizovací ceně 2.532.430 Kč, s účinností od 1. 1. 2021.   

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

1921/52/9/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 1768/47/9/2020, bod 1 ze 47. 

schůze konané dne 1. 10. 2020 a to takto:  

 

původní znění 

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 
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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. 

 

se mění na nové znění  

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 v roce 2020 a/nebo 2021, 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 2021, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v 

celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 

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

 

 

1922/52/9/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 

z.s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 1767/47/9/2020, bod 1 ze 47. 

schůze konané dne 1. 10. 2020 a to takto:  

 

 

původní znění 

 

2. 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 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. 
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se mění na nové znění  

 

 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 a/nebo leden - červen 2021. 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 2021, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v 

celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 

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

 

 

1923/52/9/2020 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. – návrh na uzavření 

dodatku ke smlouvě 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0052/2020 mezi statutárním městem Přerov, jako 

poskytovatelem dotace, a subjektem Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s., IČ: 07092610, 

se sídlem Bratrská 569/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace.  

Znění uvedeného dodatku tvoří přílohu č. 1 této předlohy. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2020 

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. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 proti (Ing. Mazochová) 
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10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1924/52/10/2020 Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -2024 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -2024. Znění koncepce je přílohou této 

předlohy. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

1925/52/10/2020 Romská zaměstnanecká agentura v ČR - partnerství v projektu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení schválit partnerství statutárního města 

Přerova v projektu "Akcelerační platforma na podporu zaměstnanosti, odborné vzdělanosti a 

podnikání Romů" realizovaného v rámci Fondů EHP a Norska, program: LP - Program Lidská práva, 

programová oblast a cíl programu: 7 - Inkluze Romů a posilování jejich postavení: Posílení inkluze a 

postavení Romů, jehož nositelem je subjekt Romská zaměstnanecká agentura v ČR, IČ: 26612241, se 

sídlem Boženy Němcové 1651/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Popis projektu a formulář prohlášení 

o partnerství jsou přílohou důvodové zprávy. 

 

Hlasování:  
2 pro  - Mgr. Kouba, Ing. Mazochová 

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

Dostal, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D. 

 

 

1926/52/10/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 18 (1+0), o ploše 

25,87 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance č. o. 13 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, trvale bytem Přerov, ***, za 

nájemné ve výši 994,- 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.  
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 7 (1+0), o ploše 

25,24 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc.č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem *** trvale bytem ***, za nájemné ve 

výši 970,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu 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 č. 34 (1+1), o ploše 

24,93 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.3), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné ve 

výši 958,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu 6 měsíců s možností prodloužení.  

 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

 

11. RŮZNÉ 
 

 

1927/52/11/2020 Pronájem restauračního zařízení Městský dům 

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

 

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

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

uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 

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

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

 

 

Ing. Galová požádala o  písemnou odpověď týkající se podrobnějších informací k předloženému 

materiálu. 

 

Hlasování:  9pro, 1 proti (Mgr. Galová), 1 se zdržel (Ing. Střelec) 

 

 

1928/52/11/2020 Rozšíření úředně stanoveného místa pro uzavírání sňatků 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje jako úředně určené místo pro uzavírání sňatků rozšíření 

místa pro uzavírání sňatků na celý areál u budovy Přerov čp. 1, Horní náměstí 1 a na všechny prostory 

v budově a u budovy Přerov čp. 10, Horní náměstí 1. 

 

Hlasování: 11 pro 
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1929/52/11/2020 Souhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace Kulturní a 

informační služby města Přerova na pořadatelství 37. ročníku 

Československého jazzového festivalu, připravovaného bez diváků na 

20. - 22. prosinec 2020 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

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

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

připravovaného bez přítomnosti diváků na 20. - 22. prosinec 2020, 

 

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

Jaroslava Macíčka, aby spolupracoval na zajištění spoluúčasti na pořadatelství s tím, že 

maximální částka vynaložená na realizaci nepřekročí 937 198 Kč. 

 

 

VARIANTA  II. 

 

vyslovuje nesouhlas zřizovatele se spoluúčastí příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 

města Přerova na pořadatelství 37. ročníku Československého jazzového festivalu, připravovaného bez 

přítomnosti diváků na 20. - 22. prosinec 2020. 

 

Hlasování o variantě II., kterou doporučil navrhovatel: 9 pro, 1 proti (Mgr. Galová), 1 nehlasoval 

(p. Zácha) 

 

 

1930/52/11/2020 Návrh termínů konání Rady města Přerova na I. pololetí 2021 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání schůzí Rady města Přerova 

na I. pololetí 2021 dle přílohy. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

- bez připomínek 
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13. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 52. schůzi Rady města Přerova konanou dne 3. prosince  2020     

v 11:15 hodin. 

 

V Přerově dne 3. 12. 2020 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Petr Vrána 

člen Rady města Přerova 

 


