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ZÁPIS 

 

z 55. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2021 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků  

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody – akce a projektové dokumentace Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Mazochová 

4.4 Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek Ing. Mazochová 

4.5 Záměr přijetí úvěru  Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis 
Pekárna Racek, s.r.o. 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Vyřazení dlouhodobého majetku primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci 
IOP 09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení 
smluvního zastoupení 

primátor 

6.2 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení 

primátor 
Ing. Vrána 

6.3 Rekonstrukce chodníku ul. Komenského - podání žádosti o dotaci Ing. Mazochová 

6.4 Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD - podání 
žádosti o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí 
Městského domu v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy 
hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ 

Ing. Mazochová 

6.7 "Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově" a  "Propojení 
cyklostezky Velká Dlážka – Hranická" - podání žádosti o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek 
Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici 
Palackého v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.9 Pořízení dopravních automobilů pro JSDH Dluhonice a Čekyně - 
žádost o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace č. 2019/04732/OSKPP/DSM ze dne 31.10.2019  

Ing. Mazochová 
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6.11 Veřejná zakázka „Opravy elektroinstalace společných prostor 
bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní čtvrť III/4, 5 v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.12 Veřejná zakázka “ Poskytování služeb přijímání platebních karet a 
pronájmu platebních terminálů“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.13 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 
úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely 
přemístění služebny Městské policie a OSPOD" - rozhodnutí o 
zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.14 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 
Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/1209/2020 

Ing. Mazochová 

6.15 Veřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení 
záměru zadat veřejnou zakázku, schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení – materiál na stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 
1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 240/37 v 
budově bytový dům č.p. 240,  příslušné k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2588/56 
v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 4) 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2588/55 
v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 4) 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č. 
1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova. 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 
6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 
p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, podílu id. 9/10 p.č. 
6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2579 v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 



3 

 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 283/2 v k.ú. 
Dluhonice  

p. Zácha 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 805/6 v 
k.ú. Dluhonice  

p. Zácha 

7.1.13 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 317/2 v 
k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.1.14 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a 
p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.1.15 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2,  
jehož součástí je budova č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-
Město, části p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7, částí pozemku p.č. 
2883/1 vše v k.ú. Přerov (Trávník 30) 

p. Zácha 

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

primátor 
Ing. Střelec 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 
1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 1656 
a  p.č. 1667 všechny v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12 za 
část pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení č.p. 968, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 
p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) 

p. Zácha 

7.5.2 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy (odpadové nádoby) a smlouvy 
o provozu sběrného dvora – TSMPr – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemcích p.č. 4964/4, 4965/1, 4964/5, 4964/6, 5070/1, 
4965/2, 4965/3, 4965/4, 5036/3, 4965/5 a p.č. 1019/12, vše v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1665/1 v k.ú. Bochoř. 

p. Zácha 

7.12.1 Infrastruktura pro RD Přerov U Hvězdárny II“ – majetkoprávní 
vypořádání 

p. Zácha 

7.12.2 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi 
statutárním městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

p. Zácha 

7.12.3 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - změna ceníků p. Zácha 

7.12.4 Dohoda o narovnání - Teplo Přerov a.s. p. Zácha 

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

p. Zácha 
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7.12.6 Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana 
nad jezem – I. etapa“ – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Inflační doložka na nájemném za 1 m2 v městských bytech, 
navýšení tržního nájmu za 1 m2 u bytů obsazovaných výběrovým 
řízením 

p. Zácha 

8. Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního 
sportu dospělých pro rok 2021  

Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Souhlas zřizovatele k žádosti o dotaci ZŠ Za Mlýnem    Mgr. Kouba 

9.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 

9.3 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z 
Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v 
oblasti sportu 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov, zpráva ze sčítání osob bez přístřeší. 

Mgr. Kouba 

10.2 Romská zaměstnanecká agentura v ČR - partnerství v projektu – 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Program prevence kriminality 2021 Mgr. Kouba 

11.2 Technické zhodnocení majetku již svěřeného příspěvkovým 
organizacím 

primátor 

11.3 Vnitřní předpis č. .../2021, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 
Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

11.4 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet". 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, Ing. Petr Vrána,   

Mgr. Lada Galová, Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Tomáš Dostal, Ing. Bohumír Střelec, 

 

 

Omluveni:  Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

   Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

  

       

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Zdeněk Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

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

 

      

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
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ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 55. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 27. ledna 2021  v 9:00 

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

omluven byl Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

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

 

6.15 – Veřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

Navrhovatel: Ing. Měřínský 

 

7.5.2 – Dohoda o ukončení nájemní smlouvy (odpadové nádoby) a smlouvy o provozu sběrného dvora 

– TSMPr  

Navrhovatel: p. Zácha 

 

7.12.6 – Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ 

Navrhovatel: p. Zácha 

 

10.2 – Romská zaměstnanecká agentura v ČR - partnerství v projektu  

Navrhovatel: Mgr. Kouba 

 

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

7.1.3  - Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního 

města Přerova - bytové jednotky č. 240/37 v budově bytový dům č.p. 240,  příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

 

 

1989/55/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 55. schůze Rady města 

Přerova konané dne 27. ledna 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 55. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2021, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze Rady města 

Přerova. 

 

Hlasování o upraveném programu a o ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

1990/55/3/2021 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků  

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2020 do 31.12.2020. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

1991/55/4/2021 Rozpočtové opatření - převody 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

1992/55/4/2021 Rozpočtové opatření - převody – akce a projektové dokumentace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

1993/55/4/2021 Rozpočtové opatření č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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1994/55/4/2021 Rozpočtové opatření č. 2 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 1 nehlasoval (Ing. Dostal), 1 omluven (Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 

 

 

1995/55/4/2021 Záměr přijetí úvěru  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč se splatností 15 let na financování akcí nad 500 tis. Kč 

schválených Zastupitelstvem města Přerova v letech 2021-2022. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval (Ing. Dostal), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1996/55/4/2021 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna 

Racek, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

minimis ve výši 168.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - 

podpory de minimis na rok 2021 mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna 

Racek, s. r. o., se sídlem gen. Štefánika 185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 

62582178 na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části 

Žeravice. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - podpory de minimis bude vycházet ze vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

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

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

rok 2021 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1997/55/5/2021 Vyřazení dlouhodobého majetku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, konkrétně koncepce s názvem 

"Územní energetická koncepce statutárního města Přerova" a studie s názvem "Studie 

umístění Městské knihovny do budovy Čechova 43" z majetku města. 

 

2. schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku vedeného pod 

názvem „Kanalizace Kozlovice“ a „Prodloužení kanalizace v ul. Dvořákova“ z majetku města. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

 

1998/55/6/2021 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 

09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení smluvního 

zastoupení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

služby s názvem „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“, dle důvodové 

zprávy, 

 

2. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky Servisní podpora produktů 

pořízených v rámci IOP 09 jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle ustanovení § 43 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, dle 

důvodové zprávy. 

 

Jednáním o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy a podpisem mezi 

zadavatelem a vybraným externím administrátorem, společností MT Legal s.r.o., advokátní 

kancelář, Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 28305043, je zmocněn Ing. Petr Měřínský, primátor 

města. 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

459 021,2 * + 200,0 459 221,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  022  Veřejné zakázky 3 777,5 * + 200,0 3 977,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

1999/55/6/2021 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. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. revokuje usnesení 53. schůze Rady města Přerova č. 1940/53/6/2020 ze dne 17. 12. 2020, 

 

2. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“, v obsahu dle příloh č. 1 - 5. 

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, 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2000/55/6/2021 Rekonstrukce chodníku ul. Komenského - podání žádosti o dotaci 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

důvodové zprávy, 
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2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Olomouckého kraje na projekt "Rekonstrukce chodníku ul. Komenského" z Programu 

podpory opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2021", dle 

důvodové zprávy, 

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2001/55/6/2021 Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD - podání žádosti 

o dotaci 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o projektu "Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD" 

 

2. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Programu památkové péče          

v Olomouckém kraji v roce 2021, dle důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z příslušného 

programu Olomouckého kraje pro r. 2021 na projekt "Výměna parket ve velkém, malém sále a 

předsálí MD", dle důvodové zprávy, 

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2002/55/6/2021 Veřejná zakázka „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí 

Městského domu v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí Městského domu v Přerově“ dle příloh 

č. 1 - 2, 

 

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

„Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí Městského domu v Přerově“, 

postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel 
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zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve 

znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, 

 

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

 
P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 
7. *** *** 

 

4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018 a č. 13/2019, 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 
5. *** Kulturní a informační služby města 

Přerova 
*** Kulturní a informační služby města 

Přerova 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odbor řízení projektů a investic *** Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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. 

 

 

Na základě diskuse podal primátor Ing. Měřínský návrh na úpravu zadávacích podmínek týkajících se 

změny termínu ukončení realizace díla, a to ze 122 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

na 92 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla. 

 

 

Hlasování o návrhu úpravy zadávacích podmínek: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

Hlasování o celém upraveném návrhu na usnesení: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2003/55/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy 

hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ 

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

primátora. 

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

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní 

stadion“, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2004/55/6/2021 "Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově" a  "Propojení cyklostezky 

Velká Dlážka – Hranická" - podání žádosti o dotaci 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje podání žádostí o dotaci na realizaci projektů a to z dotačního programu 

Olomouckého kraje - Program podpory výstavby a oprav cyklostezek 2021, dle důvodové 

zprávy, 

 

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z příslušného 

programu Olomouckého kraje pro r. 2021 na projekty "Cyklostezka na ulici Palackého             

v Přerově" a "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická", dle důvodové zprávy, 

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2005/55/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek 

Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici 

Palackého v Přerově“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

stavební práce s názvem „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“, dle důvodové 

zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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2006/55/6/2021 Pořízení dopravních automobilů pro JSDH Dluhonice a Čekyně - 

žádost o dotaci 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu "Pořízení 2 dopravních automobilů pro JSDH Přerov V 

- Dluhonice a JSDH Přerov VII - Čekyně", dle důvodové zprávy, 

 

2.  pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje z dotačního Programu na podporu JSDH 2021 na "Pořízení dopravního 

automobilu pro JSDH Přerov V - Dluhonice", dle důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje z dotačního Programu na podporu JSDH 2021 na "Pořízení dopravního 

automobilu pro JSDH Přerov VII - Čekyně", dle důvodové zprávy, 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2007/55/6/2021 Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 

2019/04732/OSKPP/DSM ze dne 31.10.2019  

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě              

o poskytnutí dotace č. 2019/04732/OSKPP/DSM ze dne 31.10.2019 mezi Olomouckým krajem, 

zastoupeným Bc. Janem Žůrkem, neuvolněným členem Rady Olomouckého kraje na základě usnesení 

Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/1/7/2020 ze dne 30. 10. 2020 a Statutárním městem 

Přerovem, zastoupeným Ing. Hanou Mazochovou,  pověřenou náměstkyní primátora na základě 

usnesení  Rady města Přerova č. 381/13/7/2019 ze dne 4.4.2019, IČ 00301825. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2008/55/6/2021 Veřejná zakázka „Opravy elektroinstalace společných prostor 

bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní čtvrť III/4, 5 v Přerově“ 

- schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Opravy elektroinstalace společných prostor bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní 

čtvrť III/4, 5 v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Opravy elektroinstalace společných prostor bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní 

čtvrť III/4, 5 v Přerově“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 

Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem 

Přerov ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 13/2019, 

 

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

  
P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 
7. *** *** 

 

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

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

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

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

veřejných zakázek a dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2009/55/6/2021 Veřejná zakázka “ Poskytování služeb přijímání platebních karet a 

pronájmu platebních terminálů“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/20/V00026849 na služby s názvem „Poskytování služeb přijímání platebních karet a 

pronájmu platebních terminálů“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem 

dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního 

předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené 

k provádění těchto úkonů, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele Global Payments s.r.o., V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 

Praha 10, IČ: 04235452, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako jediného účastníka 

výběrového řízení, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o poskytnutí služeb přijímání platebních karet a 

pronájmu platebních terminálů“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 

vybraným dodavatelem Global Payments s.r.o., V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 

10, IČ: 04235452, jako poskytovatelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

Cena za poskytování služeb je stanovena dohodou smluvních stran a bude činit: 

Cena za pronájem a zajištění provozu 9 platebních terminálů za 1 rok 0,00 Kč. 

Cena za provedení 11 000 platebních transakcí za 1 rok v celkovém objemu 12 000 000 Kč 

144 000,00 Kč bez DPH, sazba DPH 0 %. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 

vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 49. Rady 

města Přerova konané dne 5. listopadu 2020 (č. usn. 1820/49/6/2020), pověřena náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2010/55/6/2021 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 

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

služebny Městské policie a OSPOD" - rozhodnutí o zrušení 

výběrového řízení 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení zakázky malého rozsahu 

N006/20/V00032902 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“, 

 

2. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/20/V00032902 na služby 

zpracování projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy objektu č. p. 2180 na ul. 
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Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny Městské policie a OSPOD“, z důvodu vzniku 

nových požadavků na předmět plnění veřejné zakázky, 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisu „Oznámení o zrušení 

výběrového řízení“ a dalších souvisejících dokumentů. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2011/55/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 

Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1209/2020 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

SML/1209/2020 ze dne 20. 7. 2020 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností 

„PTÁČEK a ELEKTROMONT – ZŠ Trávník elektroinstalace“ se společníky PTÁČEK - pozemní 

stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 a Elektromont Brno, akciová společnost, 

Žarošická 4315/17, 628 00 Brno, IČ: 24319139, jako zhotovitelem dle přílohy č.2, za podmínky 

finančního krytí. 

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

víceprací) dle důvodové zprávy. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 9. 2020 na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy Přerov, Trávník 27“ se po započtení méněprací a 

víceprací zvyšuje o 920 351,19 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 2 mění z ceny               

21 427 313 Kč bez DPH na cenu 22 347 664,19 Kč bez DPH, tj. 27 040 673,67 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo                           

č. SML/1209/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 38. Rady města Přerova 

usnesení č. 1431/38/3/2020 ze dne 28. 5. 2020. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

6.15/55/6/2021 Veřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku, schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

s názvem „Propagační a reklamní služby“, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Propagační a 

reklamní služby“, v obsahu dle příloh č. 1 - 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s 
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ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části 

čtvrté zákona v rámci jednacího řízení bez uveřejnění podle § 3 písm. e), části čtvrté § 63, 

odst. 3, postupem podle části čtvrté § 67 a souvisejících částí zákona, dle důvodové zprávy, 

 

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

 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. HC ZUBR Přerov s.r.o., se sídlem Petřivalského 2888/5, 750 02 Přerov 28593006 

 

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

komisi ve složení: 

  

Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 

*** Náměstek primátora *** radní 

*** Náměstek primátora *** radní 

*** radní *** radní 

   

Administrátor 

zadávacího řízení 

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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

495 641,2 *  + 3 630,0 499 271,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6171 1XX  Činnost místní správy (služby) 340,0 + 3 630,0 3 970,0 

 

6. 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, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

Na základě diskuse podal náměstek primátora p. Zácha protinávrh na stažení materiálu 

z projednání. 

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Ing. Měřínský), 1 se zdržel (Ing. Navrátil), 1 omluven (Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2012/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 

1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov – úplatný převod pozemků p.č. 1265/1 trvalý travní porost o výměře      

2.040 m2 a p.č. 1266/1 trvalý travní porost o výměře 3.649 m2 oba v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

2013/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 356/1 orná půda o výměře 2.075 m2  v k.ú. 

Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

7.1.3/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 240/37 v 

budově bytový dům č.p. 240,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) 

 

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

statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 240/37 v budově bytový dům č.p. 240, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/87 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

(Budovatelů 3) o celkové výměře 63,48 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 240, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/87 v 

k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/87 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5580/517135 z 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Materiál byl navrhovatelem p. Záchou stažen z projednání. 
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2014/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci          

z vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2588/56    

v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 

4) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

jednotky č. 2588/56 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové 

výměře 84,88 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. 

Přerov a na pozemku p.č. 2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 8287/202068 z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2015/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2588/55    

v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 

4) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

jednotky č. 2588/55 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové 

výměře 68,5 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 

2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. 

Přerov a na pozemku p.č. 2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 6649/202068 z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2016/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 3443/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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2017/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č. 

1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č.1300/14 ost. plocha  

o výměře 125 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2018/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 

6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 

6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52, p.č. 

6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 4114/2 ost. plocha o výměře 

82 m2, p.č. 6590/57 ost. plocha o výměře 90 m2, p.č. 4112/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, 

podílu id. 9/10 p.č. 6590/49 zahrada o výměře 200 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 85 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51 ost. plocha o výměře 71 m2, podílu id. 9/10 p.č. 

6590/52 zahrada o výměře 15 m2, p.č. 6590/58 ost. plocha o výměře 27 m2, p.č. 6590/39 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 6590/43 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2019/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2579 v k.ú. 

Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře cca 1800 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2020/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 283/2 v k.ú. 

Dluhonice  



21 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 283/2 zahrada o výměře 392 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2021/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 805/6 v k.ú. 

Dluhonice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 ovocný sad o výměře cca 25 m2 v k.ú. Dluhonice z 

majetku statutárního města Přerova do vlastnictví žadatele 1 specifikovaného v důvodové 

zprávě. 

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 ovocný sad o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dluhonice z 

majetku statutárního města Přerova do vlastnictví žadatele 2 specifikovaného v důvodové 

zprávě. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 o 

výměře cca 40 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2022/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 317/2 v k.ú. 

Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 317/2 ostatní plocha 420  m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2023/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 

314/2 oba v k.ú. Čekyně  

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

pozemku p.č. 1261 ostatní plocha o výměře cca 170 m2 a části pozemku p.č. 314/2 zahrada o výměře 

cca 15 m2 oba v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2024/55/7/2021 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2,  jehož 

součástí je budova č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

části p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7, částí pozemku p.č. 2883/1 vše v 

k.ú. Přerov (Trávník 30) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, 

jehož součástí je budova  č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-Město (Trávník 30), části pozemku 

p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha dle geometrického plánu č. 6691-24/2018 označeného jako 

pozemek p.č. 2294/6 o výměře 1.132 m2, pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 

1.458 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, částí pozemku p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace 

dle geometrického plánu č. 7151-115/2020 označeného jako pozemek p.č. 2883/251 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 67 m2 a jako pozemek p.č. 2883/252 ost.pl., jiná plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. 

Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerov za účelem poskytování registrované sociální služby 

Domovy se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob, které mají chronické duševní onemocnění, osob 

se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob 

vyžadujících vysokou míru podpory či osob zcela odkázaných na pomoc jiné osoby. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2025/55/7/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 

sběru odpadů v Přerově“ 

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

Ing. Bohumír Střelec, radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Zastupitelstvu města Přerova  

 

1. zrušit usnesení č. 604/16/3/2020 kterým byl schválen původní záměr zadat veřejnou zakázku 

na dodávku s názvem „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“. 

 

2. schválit záměr zadat veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Modernizace systému sběru 

odpadů v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

3. schválit následující úpravy rozpočtu:  
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 

3725 520 Využívání a zneškodňování 

 komunálních odpadů (EKO-KOM) 

5 000,0 - 1 000,0 4 000,0 

3725 520 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200563 

 – Modernizace systému sběru 

 odpadů v Přerově (EKO-KOM)) 

10 500,0 * + 1 000,0 11 500,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2026/55/7/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 75/1 dle 

geometrického plánu č. 290-253/2020 označené novým p.č. 75/20 o výměře 77 m2 v k.ú. Lýsky z 

majetku statutárního města Přerova do majetku pana J*** D***, bytem *** za kupní cenu 29.000,- Kč 

včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2027/55/7/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 339 dle 

geometrického plánu č. 630-255/2020 označené novým p.č. 339/2 o výměře 75 m2 v k.ú. Žeravice z 

majetku statutárního města Přerova do majetku pana M***T***, bytem *** za kupní cenu 25.600,- 

Kč včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2028/55/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, 

p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 1656 a  p.č. 1667 všechny v 

k.ú. Žeravice  

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557, dle 

geometrického plánu č. 629-234/2020 označené jako p.č. 1557/2 ostatní plocha o výměře 210 m2, 

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

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

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

1615 m2, p.č. 1656 lesní pozemek o výměře 1980 m2 a  p.č. 1667 ostatní plocha o výměře 765 m2 

všechny v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do majetku spolku Česká společnost 

ornitologická, se sídlem Praha-Smíchov, Na bělidle 252/34, IČ. 49629549 za kupní cenu ve výši 

130.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemků je osvobozeno od DPH. 

Součástí kupní smlouvy je ujednání smluvních stran o zřízení předkupního práva věcného dle ust. § 

2144 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), kterým Česká společnost ornitologická, se sídlem Praha-

Smíchov, Na bělidle 252/34, IČ: 49629549 jako povinný z předkupního práva zřizuje statutárnímu 

městu Přerov jako předkupníkovi předkupní právo k převáděným pozemkům t.j. části pozemku p.č. 

1557, označené v geometrickém plánu č. 629-234/2020 ze dne 5.11.2020 jako pozemek p.č. 1557/2 o 

výměře 210 m2 a pozemkům p.č. 1609/2 o výměře 512 m2, p.č. 1629 o výměře 4050 m2, p.č. 1631 o 

výměře 436 m2, p.č. 1632 o výměře 634 m2, p.č. 1633 o výměře 957 m2, p.č. 1634 o výměře 1652 m2, 

p.č. 1635 o výměře 1615 m2, p.č. 1656 o výměře 1980 m2 a p.č. 1667 o výměře 765 m2 vše v k.ú. 

Žeravice, které spočívá v povinnosti povinného z předkupního práva, případně dalších vlastníků níže 

uvedených nemovitých věcí jako jeho právního nástupců, nabídnout předkupníkovi ke koupi výše 

uvedené pozemky nebo jejich části v případě, že povinný z předkupního práva bude chtít tyto 

pozemky nebo jejich části prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést třetí osobě (koupěchtivému). 

Po přijetí nabídky povinného z předkupního práva předkupníkem bude úplatný převod pozemků nebo 

jejich částí z vlastnictví povinného z předkupního práva do vlastnictví předkupníka realizován na 

základě kupní smlouvy s tím, že kupní cena za každý pozemek se bude rovnat kupní ceně, za kterou 

byl tento pozemek převeden z majetku statutárního města Přerova do majetku České společnosti 

ornitologické; v případě, že předmětem nabídky bude část pozemku, bude se kupní cena rovnat 

poměrné části kupní ceny za tento pozemek. Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné ve smyslu 

ust. § 2144 odst. 1 občanského zákoníku a bude vloženo do katastru nemovitostí.Předkupní právo se 

zřizuje bezplatně na dobu neurčitou. Předkupník je povinen přijmout nabídku povinného z 

předkupního práva nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího doručení. Nepřijme-li předkupník nabídku 

povinného z předkupního práva do 6 měsíců ode dne jejího doručení, předkupní právo předkupníka ve 

vztahu k nabídce povinného z předkupního práva zanikne. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

2029/55/7/2021 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12 za část 

pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova směnu části 

pozemku p.č. 60/4 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 309-6/2020 díl "a" o výměře 142 m2 a 

části pozemku p.č. 60/12 vodní plocha dle geometrického plánu č. 309-6/2020 díl "b" o výměře 41 m2, 

které se slučují se vznikem nového pozemku označeného p.č. 60/14 ostatní plocha o výměře 184 m2 v 

k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 43/2 

zastavěná plocha a nádvoří dle geometrického plánu č. 309-6/2020 označené novým p.č. 200 ostatní 

plocha o výměře 83 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví pana *** M*** H***, bytem *** s 

doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 73.200,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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2030/55/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 

prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1255 v k.ú. 

Přerov (Komenského 25) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

30.4.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.5.2020, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a Michaelou Krupkovou, místem podnikání Přerov I-Město, Komenského 968/25, IČ 

02757753  jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném       

k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25)         

o celkové výměře 87,66  m2.  

 

Dodatek č. 2 se týká změny výše nájemného, a to z původní výše nájemného 123.390,-Kč/rok (bez 

DPH) na novou výši nájemného 87.600,-Kč/rok (bez DPH) a změny doby nájmu, a to z původní doby 

nájmu na dobu neurčitou na novou dobu nájmu na dobu určitou 3 roky. Ujednáním dodatku č. 2 bude 

stanovení výše podpory malého rozsahu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2031/55/7/2021 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy (odpadové nádoby) a smlouvy      

o provozu sběrného dvora - TSMPr 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje uzavření dohody o skončení smlouvy o provozování sběrného dvora a místa 

zpětného odběru uzavřené dne 31.1.2018 mezi statutárním městem Přerovem jako 

objednatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem 

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako provozovatelem, a to ke dni 1.2.2021. 

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30.11.2015 mezi 

statutárním městem Přerovem jako nájemcem a společností Technické služby města Přerova, 

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

pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem nádob na směsný komunální odpad v počtu dle 

smlouvy, a to ke dni 1.2.2021. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 10:45 – 10:55 hodin 

 

 

 

 



26 

 

 

2032/55/7/2021 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 

pozemcích p.č. 4964/4, 4965/1, 4964/5, 4964/6, 5070/1, 4965/2, 4965/3, 

4965/4, 5036/3, 4965/5 a p.č. 1019/12, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „Přerov – ul. Husova, oprava jednotné kanalizace“ na pozemcích 

p.č. 4964/4, 4965/1, 4964/5, 4964/6, 5070/1, 4965/2, 4965/3, 4965/4, 5036/3, 4965/5 a p.č. 

1019/12, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 4964/4 ostatní plocha o výměře 1214 m2, části pozemku 

p.č. 4965/1 ostatní plocha o výměře 25 m2, části pozemku p.č. 4964/5 ostatní plocha o výměře 

47 m2, části pozemku p.č. 4964/6 ostatní plocha o výměře 51 m2, části pozemku p.č. 5070/1 

ostatní plocha o výměře 208 m2, části pozemku p.č. 4965/2 ostatní plocha o výměře 18 m2, 

části pozemku p.č. 4965/3 ostatní plocha o výměře 208 m2, části pozemku p.č. 4965/4 ostatní 

plocha o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 5036/3 ostatní plocha o výměře 27 m2, části 

pozemku p.č. 4965/5 ostatní plocha o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 1019/12 ostatní 

plocha o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přerov.  Nájemné bude hrazeno za dobu faktického užívání 

pozemků a jeho výše je stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou 

města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 45,- Kč/m2/rok. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizační řad a veřejné části kanalizačních 

přípojek včetně revizních šachet 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 kanalizačního řadu, veřejné části kanalizačních přípojek včetně 

revizních šachet k tíži pozemků p.č. 4964/4, 4965/1, 4964/5, 4964/6, 5070/1, 4965/2, 4965/3, 

4965/4, 5036/3, 4965/5 a p.č. 1019/12, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, 

a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 

Přerov I - Město, IČ: 47674521. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 

vydaného Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 125,- Kč/bm, navýšených o 

příslušnou sazbu DPH, minimálně 1000,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerovem, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a 

společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, IČ: 

47674521, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva o 

zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení 

geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 

rozsah věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených 

pozemcích budoucím oprávněným. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za 

vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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2033/55/7/2021 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1665/1 v k.ú. Bochoř 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy na 

služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 

odstraněním plynárenského zařízení k tíži pozemku p.č. 1665/1 v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch 

společnosti GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,      

v rozsahu dle geometrických plánů č. 462-161/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti.  

 

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

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

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

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

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

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

geometrického plánu č. 462-161/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000, - Kč. V ceně je 

zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

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

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

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2034/55/7/2021 Infrastruktura pro RD Přerov U Hvězdárny II“ – majetkoprávní 

vypořádání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nabytí daru statutárním městem Přerov z majetku společnosti AVČ s.r.o., se sídlem 

Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984, jehož předmětem je projektová dokumentace stavby 

„Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ vyhotovená projekční kanceláří EPROJEKT 

s.r.o., se sídlem Přerov, Na Hrázi 781/15, 75002 Přerov, za účelem zajištění potřebného 

povolení pro realizaci této stavby na pozemcích p.č. 5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 

5466/13 všechny v k.ú. Přerov a uzavření darovací smlouvy mezi společností AVČ s.r.o., se 

sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 jako dárcem a statutárním městem Přerov 

jako obdarovaným. 

 

2. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení na stavbu 

„Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“, která bude realizována na pozemcích p.č. 

5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 všechny v k.ú. Přerov mezi statutárním 

městem Přerov, jako převodcem práva a společností AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 
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102/12, IČ: 25848984, jako nabyvatelem práva. Práva a povinnosti budou převedena 

bezplatně. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o přechodu práv a povinností mezi 

statutárním městem Přerov jako budoucím převodcem a AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, 

Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 jako budoucím nabyvatelem. Smlouva o převodu práv a 

povinností bude uzavřena po vydání stavebního povolení na stavbu „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“, nejpozději však do 1 roku od vydání tohoto stavebního povolení. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nabytí daru do majetku statutárního 

města Přerova jehož předmětem je část pozemku p.č. 5466/13 orná půda o výměře cca 145 m2 

v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví ***K*** K***, bytem *** k id ½ a *** A*** 

N***, bytem ***Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi ***K*** 

K*** bytem *** a ***A*** N***, bytem *** jako budoucími dárci a statutárním městem 

Přerov jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí vlastnického 

práva ke komunikaci a veřejnému osvětlení, které jsou předmětem převodu dle bodu 4. návrhu 

usnesení nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.  

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod komunikace 

vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích 

p.č. 5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 všechny v k.ú. Přerov za kupní cenu 

1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH a veřejného osvětlení vybudovaného 

v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a 

p.č. 5466/13 všechny v k.ú. Přerov za kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH, z majetku společnosti AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 

25848984 do majetku statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, 

Wilsonova 102/12, IČ: 25848984  jako budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního rozhodnutí 

na stavbu „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ a vyhotovení geometrického plánu 

na rozdělení pozemků dotčených stavbou, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí kupní 

smlouvy. 

 

Navrhovatel p. Zácha opravil v bodě 3. výměru orné půdy ze 125 m2  na 145 m2. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

2035/55/7/2021 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o odtahu vozidel mezi statutárním 

městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o odtahu vozidel ze 

dne 25.3.2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a společností 

ASSIST 24 s.r.o., IČ: 65276604, se sídlem Ostravská 4250/2, Židenice, 636 00 Brno, jejímž 

předmětem je zajišťování odtahů vozidel tvořících překážku silničního provozu na pozemních 

komunikacích a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném parkovišti dle § 45 odst. 4 a dle § 27 

odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, 

Dodatkem č. 2 se prodlužuje platnost smlouvy o 12 měsíců ode dne podpisu dodatku oběma 

smluvními stranami. V ostatním smlouva zůstává beze změny. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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2036/55/7/2021 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - změna ceníků 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s čl. II. odst. 8 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 změnu 

položkového ceníku prací a služeb pro rok 2021 v oblasti odpadového hospodářství ve znění dle 

přílohy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2037/55/7/2021 Dohoda o narovnání - Teplo Přerov a.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem 

Přerovem a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 

Přerov ve znění dle přílohy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2038/55/7/2021 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

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

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

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

dopravního značení č. IZ 8a) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

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

povolením dlouhodobé výjimky na 2 roky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města ve vymezeném úseku, a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, a v pěší zóně největší technicky přípustná /F2 

povolená hmotnost přesahuje 3 500 kg pro žadatele SEMOS CZ s.r.o., Hluchov 1, 798 41, IČ: 

25549037. Výjimka je požadována k zajištění zásobování prodejny ROSSMANN na adrese 

Wilsonova 488/18, 750 02 Přerov 

 

Trasa výjimky: Žerotínovo náměstí a ul. Wilsonova, Přerov 

Termín: 2 roky 

RZ: 7AN7643 

Tovární značka: MERCEDES – BENZ, FUSO 

Nosnost: 8 550 kg 

Provozovatel: SEMOS CZ s.r.o., Hluchov 1, 798 41, IČ: 25549037  
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Trasa výjimky: Žerotínovo náměstí a ul. Wilsonova, Přerov 

RZ: 7M29927 

Termín: 2 roky 

Tovární značka: MERCEDES – BENZ  

Nosnost: 10 500 kg 

Provozovatel: SEMOS CZ s.r.o., Hluchov 1, 798 41, IČ: 25549037 

 

 

VARIANTA  II. 

 

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

povolením dlouhodobé výjimky na 2 roky z místní úpravy provozu na pozemních 

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

přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 7 500 kg, a v pěší zóně největší technicky 

přípustná /F2 povolená hmotnost přesahuje 3 500 kg pro žadatele SEMOS CZ s.r.o., Hluchov 

1, 798 41, IČ: 25549037. Výjimka je požadována k zajištění zásobování prodejny 

ROSSMANN na adrese Wilsonova 488/18, 750 02 Přerov 

 

Trasa výjimky: Žerotínovo náměstí a ul. Wilsonova, Přerov 

Termín: 2 roky 

RZ: 7AN7643 

Tovární značka: MERCEDES – BENZ, FUSO 

Nosnost: 8 550 kg 

Provozovatel: SEMOS CZ s.r.o., Hluchov 1, 798 41, IČ: 25549037  

 

Trasa výjimky: Žerotínovo náměstí a ul. Wilsonova, Přerov 

RZ: 7M29927 

Termín: 2 roky 

Tovární značka: MERCEDES – BENZ  

Nosnost: 10 500 kg 

Provozovatel: SEMOS CZ s.r.o., Hluchov 1, 798 41, IČ: 25549037 

 

Navrhovatel p. Zácha doporučil variantu I. 

Ing. Střelec podal protinávrh na variantu II. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Střelce – varianta II:  
6 pro – Ing. Střelec, Ing. Měřínský, Ing. Vrána, Ing. Galová, Ing. Navrátil, Ing. Dostal 

4 se zdrželi - p. Zácha, Ing. Mazochová, Mgr. Kouba, Mgr. Hýzl  

1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2039/55/7/2021 Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad 

jezem – I. etapa“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Smlouvy o spolupráci na akci „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ mezi 

statutárním městem Přerovem a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 

Veveří, 602 00 Brno ve znění dle přílohy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 



31 

 

 

2040/55/7/2021 Inflační doložka na nájemném za 1 m2 v městských bytech, navýšení 

tržního nájmu za 1 m2 u bytů obsazovaných výběrovým řízením 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem 

Přerov, u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o roční míru inflace, 

vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý 

kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2020, tedy o 3,2 %, a to s 

účinností od 1. května 2021 

 

2. schvaluje zvýšení minimální ceny za 1 m2 u bytů, které jsou určeny pro výběrové řízení, z 

původní ceny 55 Kč/m2 na 60 Kč/ m2 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

8. DOTAČNÍ PROGRAM C. STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2021 

 

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

 

 

2041/55/8/2021 Dotační program C. 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 vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 ve výši 2 500 000 Kč. 
 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

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

k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového a 

výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu, 

 

3. 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: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2042/55/9/2021 Souhlas zřizovatele k žádosti o dotaci ZŠ Za Mlýnem    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s podáním žádosti Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 o 

dotaci na realizaci projektu „Revitalizace školního arboreta“ a přijetím předmětné dotace uvedenou 

školou z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2043/55/9/2021 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do 

vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného a 

nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27 a Městské knihovny v Přerově 

příspěvkové organizace, 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: 9 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2044/55/9/2021 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v 

oblasti sportu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 28 000 Kč z 

Dotačního programu B statutárního města Přerova pro oblast sportu a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a žadatelem AUTO KLUB 

PŘEROV-město v AČR, Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00533751, 

na částečnou úhradu nákladů organizace sportovní akce Mistrovství ČR v autokrosu v roce 

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

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021, 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 416,8 - 28,0 388,8 

3419 610 Sport - Dotační program B 0 + 28,0 28,0 

 

 

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

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

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 
 

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2045/55/10/2021 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerov, zpráva ze sčítání osob bez přístřeší 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerov, která je přílohou důvodové zprávy. 

 

2. bere na vědomí výstupy ze sčítání osob bez přístřeší dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2046/55/10/2021 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. 
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2. nepřijala návrh usnesení pověřit primátora statutárního města Přerova, Ing. Petra 

Měřínského, podpisem Prohlášení o partnerství, které je přílohou č. 3 důvodové zprávy. 

 

Hlasování:  
3 pro – Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Vrána 

1 proti – Ing. Střelec 

6 se zdrželo – Mgr. Kouba, p. Zácha, Ing. Navrátil, Mgr. Galová, Ing. Dostal, Mgr. Hýzl 

1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

11. RŮZNÉ 

 

2047/55/11/2021 Program prevence kriminality 2021 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje čtyři projekty z oblasti prevence kriminality, a sice: 

1. Přerov – modernizace kamerového systému – výměna serveru a rozšíření diskového pole 

2. Přerov - asistent prevence kriminality 2021 

3. Přerov – modernizace MKDS 6. etapa 2021 

4. Přerov - domovník - preventista 2021 

 

Strukturované popisy jednotlivých projektů jsou přílohou důvodové zprávy a tvoří nedílnou 

součást žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 2021 dle zásad Ministerstva vnitra ČR. 

Realizace projektu „Přerov – domovník – preventista 2021“ proběhne v případě schválení o 

přidělení dotace od Ministerstva vnitra ČR. 

 

2. pověřuje manažera prevence kriminality zpracovat, zadat a elektronicky odeslat žádosti o 

projekty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných příloh 

(Bezpečnostní analýza PČR, souhlasné stanovisko PČR k modernizaci MKDS apod.) 

prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci RISPF - webový portál žádosti. 

 

3. pověřuje manažera prevence kriminality vygenerované a podepsané žádosti statutárním 

zástupcem žadatele a opatřené razítkem (resp. jeho elektronickou variantou) k odeslání žádostí 

do datové schránky Ministerstva vnitra ČR. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2048/55/11/2021 Technické zhodnocení majetku již svěřeného příspěvkovým 

organizacím 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí nový 

způsob předání technického zhodnocení svěřeného majetku příspěvkovým organizacím v souladu s 

výkladem MFČR uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu. Při předání technického zhodnocení 

svěřeného majetku se nebude upravovat zřizovací listina, příspěvkové organizaci se sdělí navýšení 

hodnoty svěřeného majetku o hodnotu technického zhodnocení. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2049/55/11/2021 Vnitřní předpis č. .../2021, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 

Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,            

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2021, kterým se mění Vnitřní předpis 

č. 1/2015 Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu          

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2050/55/11/2021 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a 

ukládá odboru vnitřní správy dne 10. března 2021 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 10.03.2021 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Navrátil), 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

- bez připomínek 

 

 

 

 

 



36 

 

 

13. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 55. schůzi Rady města Přerova konanou dne 27. ledna 2021     

ve 12:30 hodin. 

 

 

V Přerově dne 27. 1. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Dostal 

člen Rady města Přerova 

 


