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 USNESENÍ z 56. schůze Rady města Přerova konané dne 11. února 2021 

 

2051/56/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 56. schůze Rady města 

Přerova konané dne 11. února 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 56. schůze Rady města Přerova konané dne 11. února 2021,  

 

2. schvaluje Mgr. Ladu Galovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 56. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

2052/56/4/2021 Rozpočtové opatření č. 3 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

2053/56/4/2021 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a Českou 

republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 

91, Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 

7.500,- Kč pro účely požární ochrany.  

 

2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou, náměstkyni primátora, podpisem darovací smlouvy.  

 

 

2054/56/5/2021 Výjimka ze stavební uzávěry – “Hala firmy Trinom na ulici 

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

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 

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).  
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2055/56/6/2021 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  

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

ukončení fáze soutěžního dialogu,  schválení zadávacích podmínek pro 

podání nabídek a schválení uzavření smluv se znalci komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro řízení se soutěžním dialogem veřejné 

zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy na nám.          

T. G. Masaryka 555/16“ zadávané 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 § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci řízení se 

soutěžním dialogem podle § 3 písm. f) a § 68, postupem podle části čtvrté §69 a souvisejících 

částí zákona, dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje ukončení fáze soutěžního dialogu, dle důvodové zprávy,  

 

3. schvaluje zadávací podmínky pro podání nabídek v rámci nadlimitní veřejné zakázky            

na služby s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“, v obsahu dle 

příloh č. 2 - 7. 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 § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci řízení se 

soutěžním dialogem podle § 3 písm. f) a § 68, postupem podle části čtvrté §69 a souvisejících 

částí zákona, dle důvodové zprávy,  

 

4. schvaluje uzavření smluv o poskytování služeb s přizvanými znalci komise soutěžního 

dialogu, dle důvodové zprávy.  

 

 

2056/56/6/2021 Veřejná zakázka „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek podlimitní veřejné zakázky „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“, zadávané      

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

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

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

písm. a), postupem podle § 53  

a souvisejících částí zákona,  

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Zateplení Jižní 

Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“, je účastník zadávacího řízení společnost PSS Přerovská stavební 

a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 27769585, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která 

respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

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

a společností PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, Přerov 

I-Město, IČ: 27769585, jako zhotovitelem, veřejné zakázky „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 

Přerov“ za podmínky finančního krytí. 

Cena za plnění bude činit: 8 617 244,07 Kč bez DPH, tj. 9 909 830,68 Kč včetně 15 % DPH. 
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 Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem         

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hana Mazochové,       

na základě jejího pověření usnesením 52. Rady města Přerova č. usnesení 1895/52/6/2020     

ze dne 3. 12. 2020. 

  

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil stanovené zadávací 

podmínky.  

 

 

2057/56/6/2021 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ - 

schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení 

zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

N006/21/V00002540 na stavební práce s názvem „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická“, 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 N006/21/V00002540 

na stavební práce s názvem „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 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. 

Zadávací řízení bude zahájeno za podmínky schválení záměru zadat veřejnou zakázku a 

schválení převodu finančních prostředků určených k financování veřejné zakázky 

Zastupitelstvem města Přerova konaným dne 8.2.2021.  

 

3. 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 
*** Odborník/projektant *** Odborník/projektant 
*** Odbor PRI/odborník *** Odbor PRI/odborník 

  
Administrátor zadávacího 

řízení 
Organizace Náhradník administrátora Organizace 

*** Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 
*** Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

 

4. 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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5. 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.  

 

 

2058/56/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“, postupem dle ustanovení § 31 zákona                

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

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

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

 

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

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

 

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

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

  

 Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

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

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

investic, Oddělení investic 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, Oddělení 

řízení projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

*** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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

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

uzavření a jeho podpisu.  
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2059/56/6/2021 Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu pro období 2021-

2030 - uzavření smlouvy o dotaci 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory z Programu 

"Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" mezi Státním fondem životního prostředí ČR, 

Kaplanova 1931/1, Praha, IČ 00020729 a Statutárním městem Přerovem, Bratrská 709/34, Přerov,     

IČ 00301825 na realizaci projektu "Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 

2021-2030", v předloženém znění.  

 

 

2060/56/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/466 v k.ú. 

Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 

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

nemovité věci – pozemku p.č. 5307/466 orná půda o výměře 5.394 m2 v k.ú. Přerov do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

 

2061/56/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru sloužícího k 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) 

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

29.3.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.5.2020, mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností VILIMEC & PĚNČÍK plynoservis s.r.o., se sídlem Přerov XIII-Penčice, 

Lipňanská 103/9, IČ 01934171 jako nájemcem na prostor sloužící k 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 184,06 m2.  

  

Dodatek č. 2 se týká změny doby nájmu, původní doba nájmu do 31.3.2021 se změní na novou dobu 

nájmu do 31.3.2024.  

 

 

2062/56/7/2021 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemků p.č. 16, p.č. 62/1, část p.č. 17/1, p.č. 591/11, p.č. 62/20, p.č. 

62/21 a p.č. 622/12 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 

8.3.2000, ve znění dodatků č. 1 ze dne 8.3.2007, č. 2 ze dne 5.10.2007, č. 3 ze dne 19.10.2009, č. 4 ze 

dne 14.9.2010, č. 5 ze dne 25.10.2012 a č. 6 ze dne 31.8.2017 mezi statutárním městem Přerov jako 

půjčitelem a spolkem Fotbalový klub Kozlovice, z.s., se sídlem Přerov IV-Kozlovice 215, IČ 

47999152 jako vypůjčitelem na pozemky p.č. 16 ost.pl., jiná plocha o celkové výměře 1.840 m2, p.č. 

62/1 ost.pl., sportoviště o celkové výměře 6.972 m2, část p.č. 17/1 ost.pl., ost. komunikace o výměře 

180 m2, p.č. 591/11 ost.pl., sportoviště o celkové výměře 680 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

  

Dodatek č. 7 se týká změny doby výpůjčky, původní doba výpůjčky do 31.12.2032 se změní na novou 

dobu výpůjčky do 31.12.2036 a původní předmět výpůjčky bude rozšířen o pozemky p.č. 62/20 ost.pl., 

sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 107 m2, p.č. 62/21 ost.pl., sportoviště a rekreační 
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plocha o celkové výměře 116 m2 a p.č. 622/12 trvalý travní porost o celkové výměře 1.555 m2 vše v 

k.ú. Kozlovice u Přerova.  

 

 

2063/56/7/2021 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve 

prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č.  884/1 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 884/1 ostatní plocha o výměře 

cca 86 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je provádění stavby 

„Autobusová zastávka na ul. 9. května v Přerově“ a schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene strpět uložení autobusového nástupiště se 

všemi součástmi, a dále strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby autobusového nástupiště se 

všemi součástmi a strpět vstup oprávněných za tímto účelem na předmětný služebný pozemek p.č. 

884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, a to ve prospěch statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a 

budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným). Nájem 

se sjednává na dobu určitou a počíná dnem uvedeným v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického 

zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace, podle toho, která z 

těchto skutečností nastane jako první a skončí dnem protokolárního předání pozemku vlastníku. Výše 

nájemného bude činit 45,- Kč/m2/rok, minimálně 300,- Kč za celou dobu nájmu. Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - 

služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však ve výši 1.000,- Kč a bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Autobusová zastávka na ul. 9. května 

v Přerově“ a po vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckého 

posudku na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením 

služebnosti uhradí statutární město Přerov.  

 

 

2064/56/7/2021 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích  ve 

vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – části pozemků p.č. 195/1 a p.č. 195/4 v 

k.ú. Popovice u Př.  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemků p.č. 195/1 vodní plocha o výměře        

89 m2 a p.č. 195/4 vodní plocha o výměře 59 m2 v k.ú. Popovice u Př. mezi s.p. Povodí 

Moravy, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013 jako pronajímatelem a statutárním 

městem Přerov jako nájemcem. Účelem nájmu je provedení stavby „Propustek ev. č. Př-Vin-

P3 na ul. U Zahradnictví v Přerově XI-Vinarech“. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, ode 

dne účinnosti smlouvy do doby dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, 

tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let. 

Výše nájemného bude činit 18,40 Kč/m2/rok.  

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                

z věcného břemene vybudovat stavbu „Propustek ev. č. Př-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví v 

Přerově XI-Vinarech“ a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit 

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

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce, přeložení a odstranění 

stavby k tíži pozemků p.č. 195/1 a p.č. 195/4 v k.ú. Popovice u Př.ve vlastnictví Povodí 
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Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, a to ve prospěch statutárního 

města Přerov. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za 

jednorázovou úhradu stanovenou na základě cenových předpisů účinných v době uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti v rozsahu dle geometrického plánu včetně příslušného 

ochranného pásma. Minimální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude činit 

5.000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva nájemní a 

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi s.p. Povodí Moravy 

se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, jako budoucím povinným z věcného 

břemene - služebnosti a pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako budoucím 

oprávněným z věcného břemene - služebnosti a nájemcem. 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po zaměření 

stavby a vypracování geometrického plánu, ale nejpozději do 12 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu, přičemž budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti vyzve 

nejpozději do 30 dnů před uplynutím lhůty 90 dnů po zaměření stavby a vypracování 

geometrického plánu budoucího povinného z věcného břemene – služebnosti. Náklady s 

vypracováním smlouvy, geometrickým plánem, oceněním služebnosti a náklady spojené se 

zápisem práva služebnosti do katastru nemovitostí hradí budoucí oprávněný.  

 

 

2065/56/7/2021 Smlouva s Českou republikou – Probační a mediační službou o 

podmínkách užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, 

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

1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v souvislosti s 

jejich užíváním  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách užívání prostoru            

a poskytování služeb v souvislosti s jejich užíváním s Českou republikou - Probační a mediační 

službou, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1006/18, IČ 70888060, jejímž předmětem je 

prostor - kancelář č. 215 o výměře 27,30 m2 situovaný ve 3. NP v budově administrativy č.p. 2015, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 

7). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 30.6.2021.  

 

 

2066/56/7/2021 Prodloužení smluvního vztahu na poskytování služeb komunikační 

platformy Mobilní Rozhlas – uzavření dodatku č. 2 na dobu určitou 

jednoho roku 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb komunikačního platformy 

Mobilní Rozhlas, uzavřené dne 25.3.2019 mezi statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se 

sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov a společností Neogenia s.r.o., IČ 

29198950, se sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, kterým bude prodloužen smluvní vztahu na 

dobu určitou 1 roku od 1.4.2021 do 31.3.2022 ve znění dle přílohy č. 1. Ostatní ujednání 

smlouvy zůstávají beze změny.  

 

2. pověřuje Michala Záchu, radního statutárního města Přerova pro oblast samostatné 

působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní záležitosti vč. 

nájmů bytů ve vlastnictví města k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího                 



8 

 

s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy na poskytování služeb komunikační platformy Mobilní 

Rozhlas.  

 

 

2067/56/7/2021 Změna nařízení statutárního města Přerova č. 1/2017, kterým se 

stanovují maximální ceny za nucené odstranění silničních vozidel a 

vraků a s tím související služby parkovišť 

Rada města Přerova po projednání vydává nařízení statutárního města Přerova č. ….../2021, kterým se 

mění nařízení Statutárního města Přerova č. 1/2017 ze dne 02.03.2017 vydaného Radou města Přerova 

na její 64. schůzi konané dne 02.03.2017, usnesením č. 2484/64/7/2017 bod 2, a kterým se na základě 

§ 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s výměrem Ministerstva financí č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, 

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, vydávaného podle § 10 zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovují maximální ceny za 

nucené odstranění silničních vozidel a vraků a za střežení těchto vozidel na určeném parkovišti.  

 

 

2068/56/8/2021 Úprava platu ředitele    

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 03. 2021 platový postup do vyššího 

platového stupně paní Mgr. K.B., ředitelce Základní školy Přerov, Trávník 27 v rozsahu dle důvodové 

zprávy.  

 

 

2069/56/8/2021 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

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

Přerov, Boženy Němcové 16, organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 

písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

 

2070/56/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném     

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

2 036,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

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

43,53 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném     

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc.č. 479/1, v k. ú. Přerov Tyršova, č. o. 68 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***trvale bytem ***, za nájemné ve výši           

1 673,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
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zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou je uzavření 

dohody o ukončení nájmu k doposud užívanému bytu.  

 

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

29,36 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I. č. o. 

25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č.3), s panem ***, trvale bytem ***, za nájemné      

ve výši 1 128,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné 

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

Podmínkou je uzavření dohody o ukončení nájmu k doposud užívanému bytu.  

 

 

2071/56/10/2021 Podněty a připomínky ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí podněty ze 17. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova konaného dne 8. 2. 2021 a jejich vypořádání.  

 

 

V Přerově dne 11. února 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Lada Galová 

členka Rady města Přerova 

 


