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ZÁPIS 

 

z 53. schůze Rady města Přerova konané dne 17. prosince 2020 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 24 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 24 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Hala firmy Trinom na ulici 
Tovačovská v k.ú. Přerov – SO 401 Veřejné osvětlení (přeložka)“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Rekonstrukce chodníku ul. Komenského  Ing. Mazochová 

6.2 Financování výstavby akce "Cyklostezka na ulici Palackého v 
Přerově" a  "Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická" 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ - 
schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, schválení vyzvaných 
dodavatelů, pověření komise 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 
úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely 
přemístění služebny Městské policie a OSPOD" - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „ Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni 
“– rozhodnutí o vyloučení účastníka, rozhodnutí o zrušení 
výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 
přes výstaviště“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení – materiál na stůl 

primátor 
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 130/2 v 
k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 622/12 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku 
p.č. 523 o výměře 530 m2 v k.ú. Lýsky - uzavření dodatku č. 1 

p. Zácha 
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7.5.2 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 214/3 a 
pozemku p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem 
Přerov  

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1)  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru č. 103 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). 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
pozemku p.č. 473 v k.ú. Přerov a bezúplatný převod movitých věcí 
– herních prvků z vlastnictví statutárního města Přerov 

p. Zácha 

7.7.1 Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých 
věcech ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků  p.č. 
2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2, p.č. 2680/1, p.č. 
5010/1 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova  k tíži pozemku p.č. 678 v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.10.1 Právo provést stavbu, nájem nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.12.2 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky, budgety, 
rozsahy, pověření 

p. Zácha 

7.13.1 Schválení Dodatku č. 4 k Závěrkovému listu č. KBP-EE-2019013-1 
na sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst 

primátor 

8. Školské záležitosti  

8.1 Úprava platů ředitelů  Mgr. Kouba 

8.2 Městská knihovna v Přerově, p.o. - změna Knihovního řádu   Mgr. Kouba 

8.3 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.4 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem - materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

8.5 Úprava platu ředitele - materiál na stůl Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce a implementaci informačního 
systému spisové služby 

primátor 

10.2 Prohlášení o neexistenci nároků mezi statutárním městem Přerov 
a TESCO SW a.s. 

primátor 

10.3 Smlouva o centralizovaném zadávání na nákup licencí a podpory k 
softwarovým produktům společnosti IBM 

primátor 

10.4 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. SML/1070/2018 o vytvoření 
zvukově-obrazového záznamu.  

primátor 

10.5 Kronika města Přerova za rok 2017 primátor 

10.6 Podněty a připomínky z 16. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. 

primátor 

10.7 Poskytnutí nepeněžitého daru a uzavření smlouvy, MŠ Přerov – 
Újezdec – materiál na stůl 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

p. Michal Zácha, Ing. Hana Mazochová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil, Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D., Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Tomáš Dostal, Ing. Bohumír Střelec 

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Vrána 

   Mgr. Lada Galová  

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

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

  

       

Dále přítomni:  Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

      

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 53. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 17. prosince 2020  

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

omluveni byli Ing. Petr Vrána a Mgr. Lada Galová. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

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

 

4.2 – Rozpočtové opatření č. 24 – dodatek 

Navrhovatelka:  Ing. Hana Mazochová 

 

6.1 – příloha -  Rekonstrukce chodníku ul. Komenského  

Navrhovatelka:  Ing. Hana Mazochová 

 

6.2 – příloha -  Financování výstavby akce "Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově" a  "Propojení 

cyklostezky Velká Dlážka – Hranická" 

Navrhovatelka:  Ing. Hana Mazochová 

 

6.6 – Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení  

Navrhovatelé: Ing. Mazochová    

 

6.7 – Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení  

Navrhovatelé: Ing. Měřínský 

  Ing. Vrána     
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7.1.1 – příloha - Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 130/2 v k.ú. Předmostí  

Navrhovatel:  p. Zácha 

 

8.4 – Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem  

Navrhovatel:  Mgr. Kouba 

 

8.5 – Úprava platu ředitele 

Navrhovatel:  Mgr. Kouba 

 

10.7 – Poskytnutí nepeněžitého daru a uzavření smlouvy, MŠ Přerov – Újezdec 

Navrhovatel:  primátor 

 

 

1931/53/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 53. schůze Rady 

města Přerova konané dne 17. prosince 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 53. schůze Rady města Přerova konané dne 17. prosince 2020, 

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce ověřovatelem usnesení a zápisu 53. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

- bez písemné předlohy 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

 

1932/53/4/2020 Rozpočtové opatření č. 24 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

(ad 2). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1933/53/4/2020 Rozpočtové opatření č. 24 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

zprávy. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1934/53/5/2020 Výjimka ze stavební uzávěry – “Hala firmy Trinom na ulici 

Tovačovská v k.ú. Přerov – SO 401 Veřejné osvětlení (přeložka)“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zahájení řízení o výjimce ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou 

“Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu 

“Hala firmy Trinom na ulici Tovačovská v k.ú. Přerov – SO 401 Veřejné osvětlení 

(přeložka)“, situovanou na pozemcích parc.č. 983, 985, 992 a 6034/4 v katastrálním území 

Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení). 

 

2. pověřuje v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu a provedení všech 

úkonů spojených s povolováním výjimky ze stavební uzávěry “Mimoúrovňové křížení silnice 

I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

1935/53/6/2020 Rekonstrukce chodníku ul. Komenského  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu "Rekonstrukce chodníku ul. Komenského", dle 

důvodové zprávy, 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o poskytnutí finančního příspěvku z 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v období 2021-2022 na projekt 

"Rekonstrukce chodníku ul. Komenského", dle důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1936/53/6/2020 Financování výstavby akce "Cyklostezka na ulici Palackého                  

v Přerově" a  "Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  bere na vědomí informace o projektech dle důvodové zprávy. 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o poskytnutí finančního 

příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2021 na projekty "Cyklostezka na 

ulici Palackého v Přerově" a  "Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická" 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektů, Cyklostezka na ulici 

Palackého v Přerově" a  "Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická"  s poskytovatelem 

finančního příspěvku, Státním fondem dopravní infrastruktury. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 
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6.3/53/6/2020 Veřejná zakázka „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ - 

schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, 

schválení zahájení zadávacího řízení, schválení vyzvaných 

dodavatelů, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky 

N006/20/V00031896 na stavební práce s názvem „Revitalizace vodního ekosystému v 

Předmostí“, v obsahu dle příloh č. 1. – 3. 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 zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky N006/20/V00031896 

na stavební práce s názvem „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ postupem podle § 

53 odst. 1 zákona, tj. schvaluje uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele 

podle § 214 zákona, kterou zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů a 

odeslání „Výzvy k podání nabídek“ níže uvedeným dodavatelům, 

 

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

  

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. *** *** 

2. *** *** 

3. *** *** 

4. *** *** 

5. *** *** 

 
 

4. pověřuje, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

  

Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 

*** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 

*** projektant/odborník *** Odbor MAJ/odborník 

*** Odbor PRI/odborník *** Odbor PRI/odborník 

*** Český rybářský svaz, 

ZO Přerov/odborník 

*** Český rybářský svaz, 

ZO Přerov/odborník 

Administrátor 

zadávacího řízení 

Organizace Náhradník 

administrátora 

Organizace 

*** Oddělení řízení 

projektů, veřejných 

zakázek a dotací 

*** Oddělení řízení 

projektů, veřejných 

zakázek a dotací 

 
 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací 

dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále 

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

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné zprávy 

zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 
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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. 

 

V diskusi náměstek primátora Zácha doporučil, aby tato veřejná zakázka byla administrována 

externím administrátorem, protože je to velmi složitá investiční akce. Z tohoto důvodu podal 

protinávrh na stažení materiálu. 

Ing. Dostal podal návrh na doplnění bodu 4. – složení komise: Ing. M. Švástová jako členka komise 

a Ing. T. Dostal jako náhradník. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy – stažení materiálu:  
6 pro – p. Zácha, Ing. Měřínský, Mgr. Kouba, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Dostal 

3 se zdrželi - Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Mgr. Hýzl  

2 omluveni – Mgr. Galová, Ing. Vrána 

 

 

1937/53/6/2020 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 

úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely 

přemístění služebny Městské policie a OSPOD" - 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 služby zpracování 

projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově 

pro účely přemístění služebny Městské policie a OSPOD“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy objektu č. p. 2180 

na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny Městské policie a OSPOD“, v souladu s 

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

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

 

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

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

 

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

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení:  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
*** odborník/věcný gestor *** odborník/věcný gestor 
*** Městská policie *** Městská policie 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 
*** Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací  
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5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1938/53/6/2020 Veřejná zakázka „ Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni 

“– rozhodnutí o vyloučení účastníka, rozhodnutí o zrušení 

výběrového řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a dalších 

zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna 

únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s 

výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního 

předpisu č. 5/2018 a ve znění č. 13/2019 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů komise 

pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1, INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 

Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 25374311, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek 

stanovených zadavatelem, 

 

3. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 2, IMJ stavby s.r.o., Svisle 2198/15, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ 01966146, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených 

zadavatelem, 

 

4. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“, z důvodu vyloučení všech účastníků 

výběrového řízení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1939/53/6/2020 Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – 

Lipnická přes výstaviště“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení zadávacího řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“, v obsahu dle příloh č. 1 - 

4. 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), postupem podle části čtvrté § 53, části třetí § 54, odst. 1 

a souvisejících částí zákona, dle důvodové zprávy, 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího 

řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o námitkách účastníka, Rozhodnutí o 

zrušení zadávacího řízení a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

 

Z důvodu předložení materiálu „na stůl“ 

 

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

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení  

 

byl tento materiál, po domluvě, projednán po přestávce.  

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1941/53/7/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 130/2 v 

k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 130/2 zahrada o výměře cca 600 m2 v k.ú. Předmostí z majetku města Přerova. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

1942/53/7/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 622/12 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod 

pozemku p.č. 622/12 trvalý travní porost o celkové výměře 1.555 m2 z vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1943/53/7/2020 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku 

p.č. 523 o výměře 530 m2 v k.ú. Lýsky - uzavření dodatku č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 

13.3.2020 mezi Statutárním městem Přerovem jako nájemcem a společností SIBOM, s.r.o., IČ: 

48395625, se sídlem U Silnice 70/7, Přerov IX-Lýsky, 751 24 Přerov jako pronajímatelem, jejímž 

předmětem je užívání části pozemku p.č. 523 o výměře 530 m2 v k.ú. Lýsky za účelem umístění a 

provozování stavby „Točna MAD Přerov IX – Lýsky za nájemné ve výši 45 Kč/m2/rok. Dodatkem se 

prodlužuje doba nájmu o jeden rok a za tímto účelem se mění čl. IV. smlouvy, který nově zní: 

 

"Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021. Kterákoliv smluvní strana je 

oprávněna vypovědět nájem písemnou výpovědí bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce 

jednoho měsíce počínající plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně." 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1944/53/7/2020 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 214/3 a pozemku 

p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uhrazení částky 5183,- Kč Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové město, Rašínovo nábřeží 390/42 jako náhradu za 

bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 214/3 trvalý travní porost o výměře 196 m2 a pozemku p.č. 

214/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 oba v k.ú. Penčičky za období od 1.1.2020 do 

okamžiku nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí tj. do 

1.11.2020. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1945/53/7/2020 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, 

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

p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne  

29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 ze dne 16.12.2015, č. 2 ze dne 22.12.2016, č. 3 ze dne 20.3.2017, č. 

4 ze dne 28.8.2017, č. 5 ze dne 23.5.2018, č. 6 ze dne 7.5.2020 a č. 7 ze dne 11.8.2020, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov 

I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 26862999 jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově 

jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. 

Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 40,38 m2 a to tak, že dosavadní účel nájmu prodejna 

papírnictví, kopírování, výroby razítek, reprografických služeb a prodeje a výroby reklamních 

předmětů se rozšiřuje o účel prodejna drogerie. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1946/53/7/2020 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

nebytového prostoru č. 103 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru č. 103 

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 132,22 m2 mezi statutárním městem 

Přerovem jako půjčitelem a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově, IČ: 

64989143, se sídlem Havlíčkova 1821/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a Armádou spásy - církev, 

IČ: 02144034, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha jako vypůjčiteli, a to 

na dobu určitou od 4.1.2021 do 3.1.2023 za účelem společných ekumenických setkání týkajících se 

projektu celosvětového modlitebního hnutí 24/7 a jiným církevním aktivitám. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1947/53/7/2020 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

pozemku p.č. 473 v k.ú. Přerov a bezúplatný převod movitých věcí 

– herních prvků z vlastnictví statutárního města Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 473 ost. pl., ost. komunikace o 

výměře 1.801 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a  

Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 1788, 1837, 1869, 1950 a 1996 v Přerově, ulice 

Palackého 2, 4 a Blahoslavova 11, 13, 15, se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1788/2, IČ 

08173524 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 

3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití pozemku k jeho udržování v řádném stavu a jako 

zázemí bytových domů. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí – herních prvků inventární číslo 39-000000110, 

39-000000112, 39-000000114, 39-000000115 v celkové účetní hodnotě 5.343,- Kč mezi  

statutárním městem Přerov jako dárcem a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 1788, 
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1837, 1869, 1950 a 1996 v Přerově, ulice Palackého 2, 4 a Blahoslavova 11, 13, 15, se sídlem 

Přerov I-Město, Palackého 1788/2, IČ 08173524 jako obdarovaným. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1948/53/7/2020 Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých 

věcech ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků  p.č. 

2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2, p.č. 2680/1, p.č. 5010/1 

vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nájem částí pozemků p.č. 2635/1 ost.pl., jiná plocha o výměře 20 m2, p.č. 2638/1 

ovocný sad o výměře 288 m2, p.č. 2656/1 ost.pl., ost. komunikace o výměře 572 m2, p.č. 

2657/2 ost. pl., sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.584 m2, p.č. 2680/1 ost.pl., jiná 

plocha o výměře 15 m2, p.č. 5010/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře  75 m2 vše v k.ú. 

Přerov mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem  a společností Povodí Moravy 

s.p.,  se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013 jako nájemcem. Nájemné bude 

hrazeno za dobu faktického užívání pozemků a jeho výše bude stanovena na základě Vnitřního 

předpisu č. 12/2017 a bude činit 45,- Kč/m2/rok. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat objekty liniového charakteru – ochranné zídky a s 

tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému 

a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění objektů liniového 

charakteru – ochranných zídek k tíži pozemku p.č. 2635/1 v k.ú. Přerov  ve vlastnictví 

statutárního města Přerov, a to ve prospěch společnosti Povodí Moravy s.p.,  se sídlem Brno, 

Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a společností Povodí Moravy s.p., se 

sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013 jako budoucím oprávněným z věcného břemene 

- služebnosti. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1949/53/7/2020 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 

města Přerova  k tíži pozemku p.č. 678 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat kanalizační přípojku a s tím spojené 

omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné 
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rekonstrukce a odstranění této kanalizační přípojky ve prospěch pozemku p.č. 687/1 v k.ú. Čekyně a 

p.č. st. 688, jehož součástí je stavba č.p. 246 rodinný dům příslušný k části obce Přerov VII-Čekyně v 

k.ú. Čekyně ve společném jmění manželů O***K*** a P*** K***, oba bytem *** k tíži pozemku p.č. 

678 v k.ú. Čekyně. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou 

úhradu 40,- Kč/bm, minimálně 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi manželi O***K*** a P*** K***, oba bytem *** jako 

budoucími oprávněnými ze služebnosti a statutárním městem Přerov jako budoucím povinným ze 

služebnosti. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu 

na vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti, do 60 dnů od doručení výzvy zaslané budoucím 

povinným budoucím oprávněným.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1950/53/7/2020 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města  

Přerova z vlastnictví Hasičského záchranného sboru Olomouckého 

kraje 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci - 

elektrocentrálu SLAVIA sériové číslo #573379, 2 ks  klimatizační vnitřní jednotky sériové číslo #PR-

10250 a sériové číslo #PR-10251 v celkové účetní hodnotě 127.968,- Kč mezi statutárním městem 

Přerov jako obdarovaným a organizační složkou státu Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se 

sídlem Olomouc-Povel, Schweitzerova 524/91, IČ 70885940  jako dárcem. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

 

1951/53/7/2020 Právo provést stavbu, nájem nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. uděluje souhlas s umístěním stavby „REKO RS Přerov-Předmostí, RS34009“ na pozemku 

p.č. 67/1 v k.ú. Předmostí v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. p.č. 

67/1 ostatní plocha v k.ú. Předmostí  o  výměře 257 m2 a uzavření nájemní smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ 272955567, zastoupena na základě plné moci  Grid Services, 

s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311 jako nájemcem. 

Výše nájemného bude činit dle vnitřního předpisu 12/2017 vydaného radou města Přerova 

24.401,- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do okamžiku nabytí právních účinků 

zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, na základě které 

bude převedena výše uvedená část pozemku z vlastnictví  Statutárního města Přerova do 

vlastnictví a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272955567, 
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zastoupena na základě plné moci  Grid Services, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 

Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311. Součástí nájemní smlouvy je ujednání o úhradě za 

bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5297/2 v k.ú. Přerov za dobu poslední 3 roky zpětně 

od podpisu smlouvy o právu provést stavbu a nájemní smlouvy  v celkové  výši 84.501,- Kč. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

1952/53/7/2020 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky, budgety, 

rozsahy, pověření 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu s čl. II. odst. 8 Smlouvy o o výkonu sjednaných činností – poskytování 

komunálních služeb a příkazní smlouvy č. MMPr/SML/1826/2020 uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov jako objednatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město jako zhotovitelem dílčí roční 

finanční rozpočty pro jednotlivé oblasti činností a komunálních služeb, jejich rozsahy a 

objemy a položkový ceník prací a služeb pro rok 2021 ve znění dle přílohy. 

 

2. pověřuje vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb rozhodováním o uzavírání 

a ukončování dohod o podmínkách výkonu služeb a činností a jejich dodatků dle čl. I. odst. 2 

Smlouvy o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy 

č. MMPr/SML/1826/2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a 

společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, 750 02 Přerov I - Město jako zhotovitelem. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 

1953/53/7/2020 Schválení Dodatku č. 4 k Závěrkovému listu č. KBP-EE-2019013-1 

na sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k závěrkovému listu č. KBP-EE-

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

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

27386643, DIČ:27386643.  

 

Předmětem Dodatku č. 4 je doplnění 1 odběrného místa dle důvodové zprávy. Pro období dodávek 

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

odběratele, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.4 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 4 k závěrkovému listu č. 2019013-1 

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

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

28. června 2018. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána) 

 



16 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 10:00 – 10:15 hodin 

 

1940/53/6/2020 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 

stavební úpravy)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení 

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

Ing. Petr Vrána, radní. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na 

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

dle příloh č. 1 - 3. 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 otevřeného řízení podle § 3 písm. b), 

postupem podle části čtvrté § 56, části třetí § 54, odst. 2 a souvisejících částí zákona, dle důvodové 

zprávy, 

 

 

V diskusi Ing. Střelec podal doplňující návrh, aby v zadávacích podmínkách bylo doplněno, že hlavní 

stavební činnosti bude vykonávat firma s vlastními zaměstnanci. 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Střelce: 1 pro (Ing. Střelec), 8 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. 

Galová, Ing. Vrána) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 2 omluveni (Mgr. Galová,        

Ing. Vrána) 

 

 

 

Z jednání Rady města se omluvil Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., bylo přítomno 8 radních. 

 

 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1954/53/8/2020 Úprava platů ředitelů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 úpravu platového tarifu a 

příplatku za vedení ředitelů mateřských škol, základních škol a ředitelky zařízení školního stravování, 

zřízených statutárním městem Přerovem, dle vládou připravovaného nařízení vlády, kterým se změní 
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nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě a za předpokladu zveřejnění 

novely dotčeného nařízení vlády ve Sbírce zákonů České republiky. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1955/53/8/2020 Městská knihovna v Přerově, p.o. - změna Knihovního řádu   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí změny Knihovního řádu Městské knihovny v 

Přerově, příspěvkové organizace, platné od 1.1.2021, dle příloh důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1956/53/8/2020 Přijetí nepeněžitého a peněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Za mlýnem 1 a s přijetím peněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, Svisle 13, 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 

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

 

Navrhovatel Mgr. Kouba doplnil materiál o přijetí peněžitého daru do vlastnictví ZŠ Přerov, Svisle 13. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1957/53/8/2020 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů v souvislosti s pandemií 

covid-19 dle důvodové zprávy, do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1958/53/8/2020 Úprava platu ředitele  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 přiznání zvláštního příplatku 

panu Mgr. Michalovi Pospíšilovi, řediteli Základní školy Přerov, U tenisu 4 v rozsahu uvedeném v 

důvodové zprávě. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1959/53/9/2020 Romská zaměstnanecká agentura v ČR - partnerství v projektu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijala návrh usnesení schválit partnerství statutárního města Přerova v projektu 

"Akcelerační platforma na podporu zaměstnanosti, odborné vzdělanosti a podnikání Romů" 

realizovaném 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. 

 

2. nepřijala návrh usnesení pověřit primátora statutárního města Přerova, Ing. Petra 

Měřínského, podpisem Prohlášení o partnerství, které je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

 

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

1 proti – Ing. Střelec 

5 se zdrželo – Ing. Měřínský, p. Zácha, Ing. Navrátil, Ing. Dostal, Mgr. Hýzl 

3 omluveni - Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D. 

 

 

 

10. RŮZNÉ 
 

 

1960/53/10/2020 Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce a implementaci informačního 

systému spisové služby 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/4023/2017 o dodávce a implementaci 

informačního systému a poskytování služeb, uzavřené dne 21.12.2017 mezi statutárním 
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městem Přerov jako Objednatelem a společností GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo 

nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248, jako Poskytovatelem. 

 

2. pověřuje podpisem dodatku č.1 uvedeném v bodě 1 Ing. Petra Měřínského, primátora 

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1961/53/10/2020 Prohlášení o neexistenci nároků mezi statutárním městem Přerov a 

TESCO SW a.s. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Prohlášení o neexistenci nároků ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.03.2014 mezi 

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

Olomouc - Hodolany, IČ: 25892533, 

 

2. pověřuje podpisem Prohlášení uvedeném v bodě 1 Ing. Petra Měřínského, primátora 

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1962/53/10/2020 Smlouva o centralizovaném zadávání na nákup licencí a podpory k 

softwarovým produktům společnosti IBM 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Českou republikou – 

Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064, jako 

centrálním zadavatelem a Statutárním městem Přerovem jako zadavatelem, které je přílohou 

důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k podpisu smlouvy dle bodu 1 usnesení. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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1963/53/10/2020 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. SML/1070/2018 o vytvoření 

zvukově-obrazového záznamu.  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. SML/1070/2018  o 

vytvoření zvukově-obrazového záznamu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a 

společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ  750 02, IČ: 286 24 882 

jako dodavatelem dle přílohy důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je stanovení 

podmínek pro zajištění informačního servisu v rámci facebookových stránek s názvem „Televize 

Přerov – FB města Přerova“ a Instagramu pro rok 2021. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1964/53/10/2020 Kronika města Přerova za rok 2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2017. 

 

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit svázání kroniky. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1965/53/10/2020 Podněty a připomínky z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými 

na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 29.12.2020 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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1966/53/10/2020 Poskytnutí nepeněžitého daru a uzavření smlouvy, MŠ Přerov - 

Újezdec 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru ve výši 4.023 Kč na 

zajištění výchovně vzdělávací činnosti a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerovem, jako dárcem a subjektem Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 

organizace, se sídlem Přerov VI – Újezdec, Hlavní 89/61, 750 02 Přerov - Újezdec, IČ: 70 88 76 08 

jako obdarovaným, dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

- bez připomínek 

 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 53. schůzi Rady města Přerova konanou dne 17. prosince  2020     

v 11:00 hodin. 

 

V Přerově dne 17. 12. 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Bohumír Střelec 

člen Rady města Přerova 

 


