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USNESENÍ z 57. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2021 

 

2072/57/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 57. schůze Rady města 

Přerova konané dne 25. února 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 57. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2021,  

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla ověřovatelem usnesení a zápisu 57. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

2073/57/3/2021 Obnovení pracovní skupiny pro revitalizaci Knejzlíkových sadů v 

Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení pracovní skupiny pro obnovu Knejzlíkových sadů v Předmostí,  

 

2. pověřuje Kancelář primátora personálním obsazením pracovní skupiny.  

 

 

2074/57/4/2021 Rozpočtové opatření č. 4 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

2075/57/5/2021 Výjimka ze stavební uzávěry – “Zpevněné plochy - ČMŽO“. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

“Zpevněné plochy - ČMŽO“, situovanou na pozemku parc.č. 968/1 v katastrálním území 

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

 

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

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

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

I/47 s tratí Českých drah – MÚK Kojetínská“.  
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2076/57/6/2021 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 

schválení vymáhání náhrady škody dle zák. č. 262/2017 Sb., o náhradě 

škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vymáhání náhrady škody k veřejné zakázce s názvem „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě statutárního města Přerova“, jejíž předmětem byla poradenská 

činnost při přípravě a realizaci projektu, a to postupem dle zák. č. 262/2017 Sb., o náhradě 

škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje vymáhání náhrady škody k veřejné zakázce s názvem „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě statutárního města Přerova“, jejíž předmětem byla komplexní 

dodávka (od analýzy, přes architekturu, dodání HW a SW, implementaci až servis) 

integrovaného řešení pro přenos dat a informací v územní samosprávě města Přerova, a to 

postupem dle zák. č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně 

zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, dle 

důvodové zprávy,  

 

3. ukládá Odboru řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a 

dotací zajistit procesní vymáhání náhrady škody dle zák. č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v 

oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů, dle důvodové zprávy.  

 

 

2077/57/6/2021 Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten zimního stadionu  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu "Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten zimního 

stadionu v Přerově", dle důvodové zprávy,  

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit žádost o poskytnutí dotace z Národní 

sportovní agentury na projekt "Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten zimního 

stadionu v Přerově" v rámci 13.výzvy Programu regionální sportovní infrastruktura 2020-

2024, dle důvodové zprávy,  

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.  

 

 

2078/57/6/2021 Veřejná zakázka „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí 

Městského domu      v Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí 

Městského domu v Přerově“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve 

znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019,  

 

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

parket ve velkém, malém sále a předsálí Městského domu v Přerově“, je účastník 

výběrového řízení č. 2 Petr Glos PODLAHÁŘSTVÍ, se sídlem Partyzánská 168, 686 09 

Uherské Hradiště – Míkovice, IČ: 65817591, jehož nabídka respektuje stanovené zadávací 

podmínky a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,  

 

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

účastníkem č. 2 Petr Glos PODLAHÁŘSTVÍ, se sídlem Partyzánská 168, 686 09 Uherské 

Hradiště – Míkovice, IČ: 65817591, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu 

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

Cena za plnění bude činit: 2 248 966,- Kč bez DPH, tj. 2 721 248,86 Kč včetně 21% DPH. 

  

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

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

výběrovém řízení. 

  

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

zhotovitelem, bude realizováno podpisem náměstkyně Hany Mazochové, na základě jejího 

pověření usnesením 55. Rady města Přerova č. usnesení 2002/55/6/2021 ze dne 27. 1. 2021. 

  

 

 

2079/57/6/2021 „Snížení energetické náročnosti ZŠ Za mlýnem“, „Snížení energetické 

náročnosti ZŠ Trávník“, „Snížení energetické náročnosti ZŠ 

Hranická“, "Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle“ a „Snížení 

energetické náročnosti U Tenisu“ - podání žádosti o dotaci o 

poskytnutí podpory v rámci OPŽP 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektech dle důvodové zprávy,  

 

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

prostředí 2014 - 2020, dle důvodové zprávy,  

 

3. pověřuje externího administrátora přípravou a podáním žádosti o dotaci ze 146. výzvy 

Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, 

dle důvodové zprávy. 

 

 

2080/57/6/2021 "Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově" - podání 

žádosti o dotaci o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí informaci o projektu dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje podání žádostí o dotaci na realizaci projektu a to z Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020, dle důvodové zprávy,  

 

3.  pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci ze 144. výzvy 

Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, 

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.  

 

 

2081/57/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 v 

k.ú. Přerov 

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

pozemku p.č. 5455/6 ost. plocha o výměře cca 300 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerov.  

 

 

2082/57/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 569/9 v 

budově bytový dům č.p. 569,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov (Bratrská 24) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod nebytové jednotky č. 569/9 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 

569, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 zast.pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov (Bratrská 24) o celkové výměře 49,53 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu č.p. 569, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 466 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 

id. 4953/63967 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví spolku Klub přátel 

turistiky a sportu Přerov, z.s., se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 569/24, IČ 07092610.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nebytové jednotky č. 569/9 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 569, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 466 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bratrská 24) o celkové výměře 49,53 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 569, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

466 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4953/63967 z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v ul. Bratrská čp. 569/24, se sídlem 

Bratrská 569/24, Přerov I-Město, IČ 25911759.  
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2083/57/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerov –  úplatný převod pozemků  p.č. 

2554/8, p.č. 2573/4 a části pozemků p.č. 2554/3 a p.č. 2573/2 v k.ú. 

Přerov 

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

pozemku p.č. 2554/8 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 13 m2, části pozemku p.č. 2554/3 zahrada o 

výměře 650 m2, části pozemku p.č. 2573/2 ost. pl., manipulační plocha o výměře 30 m2, pozemku p.č. 

2573/4 ost. pl., manipulační plocha o celkové výměře 65 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

2084/57/7/2021 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 1014 a p.č. 249/2 

oba  v k.ú. Újezdec u Přerova     

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 249/2 zahrada o výměře 135 m2 a pozemku 

p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku statutárního města 

Přerova.  

 

 

2085/57/7/2021 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 1384 v k.ú. 

Žeravice                                                                                                                                                                

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

pozemku p.č. 1384 zahrada o výměře 199 m2 v k.ú. Žeravice.  

 

 

2086/57/7/2021 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou                                                                                                                                                                

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1144/1 ostatní plocha o výměře 919 m2 v 

k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou z majetku statutárního města Přerova.  

 

 

2087/57/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 

367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

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

pozemku p.č. st. 268/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, pozemku p.č. 367/2 ostatní plocha 

o výměře 30 m2, pozemku p.č. 367/9 ostatní plocha o výměře 9 m2, pozemku p.č. 370/6 ostatní plocha 

o výměře 82 m2 a pozemku p.č. 556/1 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova z 

majetku statutárního města Přerova.  
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2088/57/7/2021 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemků p.č.  894, p.č. 

896/1, p.č. 890/1, pozemků p.č. 898, p.č. 899, p.č. 891 vše v k.ú. 

Henčlov. 

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

nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 894 orná půda o výměře 

cca 600 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 4.200 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. 

plocha o výměře cca 350 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 2.550 m2, části 

pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 140 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře 

cca 580 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 250 m2, pozemek p.č. 898 zast. plocha 

a nádvoří o výměře 816 m2, p.č. 899 orná půda o výměře 4041 m2, p.č. 891 orná půda o výměře 2763 

m2 vše v k.ú. Henčlov.  

 

 

2089/57/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/64 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: 

 

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

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/64 

v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 25360663, se sídlem č.p. 

203, 751 16 Želatovice do majetku statutárního města Přerova.  

 

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

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5466/64 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 

AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 25360663, se sídlem č.p. 203, 751 16 Želatovice.  

 

 

2090/57/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce 

Přerov VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 

20.12.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností OHL ŽS a.s., 

se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, IČ 46342796 jako nájemcem na prostor – místnost č. 7 v 

budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce Přerov VII-Čekyně, která je součástí 

pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně o výměře 11,77 m2. Dodatek č. 1 se týká změny doby nájmu, z 

původní doby nájmu - na dobu určitou do 28.2.2021 na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 

31.3.2021.  
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2091/57/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)  

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod bytové 

jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) o výměře 23,31 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

3067/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2308/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov 

za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 

úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu 

statutárního města Přerov.  

 

 

2092/57/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)  

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod bytové 

jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) o výměře 52,63 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

3067/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5220/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov 

za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 

úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu 

statutárního města Přerov.  

 

 

2093/57/7/2021 Úprava podmínek provozování úseku vodovodu a kanalizace ul. 

Hvězdná v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a kanalizací mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 

sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 

1.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve 

městě Přerově - U Hvězdárny mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 

Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 jako provozovatelem a statutárním městem Přerov jako 

vlastníkem ve znění dle přílohy č. 2.  
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2094/57/7/2021 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 

městských jarmarků   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských 

trhů a městských jarmarků mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a Okresní agrární 

komorou v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Wurmova 606/2, IČ 47674407 jako provozovatelem.  

 

2095/57/7/2021 Veřejná zakázka „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávku technologií s názvem 

„Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“, v obsahu dle přílohy. Veřejná zakázka bude 

zadána v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek,  

 

2. pověřuje neuvolněného člena Rady města Michala Záchu k podpisům dokumentace veřejné 

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

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

zrušení zadávacího řízení a dalších souvisejících dokumentů,  

 

3. pověřuje neuvolněného člena Rady města Michala Záchu k jednání o uzavření právního 

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

jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

2096/57/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 217, jehož součástí je stavba k bydlení  č.p. 

1746,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod pozemku 

p.č. 217 zast. pl. a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součásti je stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná k 

části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) z vlastnictví statutárního města Přerov za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední 

desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu statutárního 

města Přerov.  

 

2097/57/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 221, jehož součástí je stavba k bydlení  č.p. 882,  

příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 26) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod pozemku 

p.č. 221 zast. pl. a nádvoří o výměře 233 m2, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 882, příslušná k 

části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 26) z vlastnictví statutárního města Přerov za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední 

desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu statutárního 

města Přerov.  
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2098/57/7/2021 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 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  

  

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  

 

2099/57/8/2021 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 31 670 Kč a uzavření darovací smlouvy dle 

ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů mezi Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany, 779 00 Olomouc a Statutárním městem Přerovem, IČ: 00301825, se sídlem 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov. Znění darovací smlouvy je přílohou důvodové zprávy.  

 

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

závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  4122 210 Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů 
1 409,3 + 31,7 1 441,0 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 610 Základní školy 26 044,0* + 19,4 26 063,4 

3141 610 Školní stravování 6 300,0 + 12,3 6 312,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 43 223,6* + 31,7 43 255,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

2100/57/9/2021 Obec přátelská rodině a seniorům  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti (přihlášky) o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ČR ze státního 

rozpočtu na realizaci aktivit pro seniory na místní úrovni pro rok 2021 pro II. dotační oblast v 

soutěži „Obec přátelská seniorům“ v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“. Žádost o 

dotaci (přihláška) vč. příloh je přílohou důvodové zprávy.  

 

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

dotaci vč. příloh dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

2101/57/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení zvlášť upravenému pro bydlení 

zdravotně postižených osob č. 8 (2+1), o ploše 58,47 m2, příslušném k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku parc. č. 3346/7 v k. ú. Přerov, Kozlovská 64/17 (včetně zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 1), s paní Mgr. ***, trvale bytem Přerov, ***, zastoupenou 

opatrovníkem paní ***, za nájemné ve výši 2 217,- 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 bytu č. 2 (1+1), o ploše pro nájem 42,19 m2, v domě č. 

p. 740, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 914, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem ***, nar. ***, trvale 

bytem ***, za nájemné ve výši 2.266 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2 na dobu určitou 3 měsíců s 

možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

Podmínkou uzavření nájemní smlouvy k předmětnému bytu je vedle složení jistoty rovněž 

uzavření splátkového kalendáře na dluhy vůči městu evidované na budoucího nájemce, pana 

***, nar. ***, a všechny další osoby, které budou s nájemcem sdílet byt. Další podmínkou 

uzavření nájemní smlouvy je uzavření dohody o zániku nájmu k tomuto bytu s aktuálním 

nájemcem. Nájemce souhlasí s tím, že byt převezme ve stavu, v jakém se nachází. S 

technickým stavem bytu byl osobně seznámen. Nájemce dále deklaruje, že nebude po 

vlastníkovi bytu požadovat žádné finanční prostředky za případné investice do úprav bytu.  

 

 

2102/57/10/2021 Prominutí/snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 

121.000,00 Kč za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby 
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města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. T. G. Masaryka 8, IČ 45180512; odvod byl 

uložen na základě usnesení Rady města Přerova č. 1986/54/10/2021 ze dne 15.01.2021.  

 

2103/57/10/2021 Novela vnitřního předpisu MP Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit novelu Vnitřního předpisu MP Přerov  

 

2. pověřuje ředitele Městské policie Přerov Mgr. Omara Teriaki předložit materiál k projednání 

na Zastupitelstvo města Přerova.  

 

 

2104/57/10/2021 Použití znaku města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku ve videoklipu přerovského umělce Petra 

Ceha.  

 

V Přerově dne 25. 2. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

člen Rady města Přerova 

 


