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ZÁPIS 

 

z 58. schůze Rady města Přerova konané dne 11. března 2021 

 

 

PROGRAM: 

 

 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Personální složení pracovní skupiny pro revitalizaci Knejzlíkových 
sadů v Předmostí 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 5 – dodatek - materiál na stůl Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
vybavení odborných učeben“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
konektivita“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3.1 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
stavba“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ - 
schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, 
schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Opravy elektroinstalace společných prostor 
bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní čtvrť III/4, 5 v 
Přerově“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.6 Vrácení části dotace ze státního rozpočtu ČR a z Evropského 
sociálního fondu (ESF) na realizaci projektu Strategické řízení a 
pasportizace města Přerova (registrační číslo 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014470) 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Demolice RD Podolí č. p. 70, Želátovice“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 
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6.8 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o udělení odměn a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem - materiál na 
stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba 
v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – 
části pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru sloužícího k podnikání v budově bytový dům č.p. 122, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)  

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku 
p.č. 7166/43 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7166/31 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.12.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického 
vybavení bez č.p./č.e.,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. 
Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) 

p. Zácha 

7.12.2 Žádost spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se 
stavbou na pozemku p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova – 
„Výrobně skladovací hala včetně umístění na výrobu hmot na bázi 
polyuretanu vč. souvisejících staveb 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce a implementaci ekonomického 
informačního systému GINIS 

primátor 

10.2 Kronika města Přerova za rok 2018 primátor 

10.3 Veřejnoprávní smlouva pro zajištění realizace programu podpory 
podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID 
-19 způsobeného virem SARS-COV-2 „COVID – Nájemné“ 

primátor 

10.4 Smlouva o poskytování služeb - materiál na stůl primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

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

 

 

 

Omluveni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

  

       

Dále přítomni:  Zdeněk Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

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

 

      

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 58. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 11. března 2021  

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

radních. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

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

 

4.1.1 – Rozpočtové opatření č. 5 – dodatek 

Navrhovatel: Ing. Hana Mazochová 

 

 

6.3.1 – Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část stavba“ - schválení 

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

posouzení a hodnocení nabídek 

Navrhovatel: Ing. Hana Mazochová 

 

 

6.7 – Veřejná zakázka „Demolice RD Podolí č. p. 70, Želátovice“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Navrhovatel: Ing. Hana Mazochová 

 

 

6.8 – Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  „Rekonstrukce budovy na nám. 

T. G. Masaryka 555/16“ – rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o udělení odměn a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský 
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7.12.2 – upravený materiál Žádost spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se stavbou na 

pozemku p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova - „Výrobně skladovací hala včetně umístění na výrobu 

hmot na bázi polyuretanu vč. souvisejících staveb 

Navrhovatel: p. Michal Zácha 

 

 

10.4 – Smlouva o poskytování služeb 

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský 

 

 

Uvolněný radní Ing. Tomáš Navrátil požádal o předřazení projednání materiálu č. 6.8 „Veřejná 

zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. 

Masaryka 555/16“ – rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o udělení odměn a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem“ z důvodu jeho dřívějšího odchodu z jednání rady 

města. 

 

Hlasování o návrh Ing. Navrátila – předřadit projednání materiálu 6.8: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2105/58/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 58. schůze Rady města 

Přerova konané dne 11. března 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 58. schůze Rady města Přerova konané dne 11. března 2021, 

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu     

58. schůze Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

2117/58/6/2021 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci  

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

o výběru dodavatele, rozhodnutí o udělení odměn a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zadavatelem v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ 
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zadávané v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje udělení platby (odměny) ve výši 240 000 Kč účastníkovi zadávacího řízení 

(každému): 

- Pietro Carlo Pellegrini Architetto, via di Vicopelago, 3129 – Pozzuolo – 55100, 

Lucca, Italy, c.f. PLLPRC57C24E715K 

- Anagram&Gruppa L.L.C., Strovolou 77, Nicosia, Cyprus, registration number CY 

10413798Β 

- PLURAL s. r. o., Klemensova 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Město, 

Slovensko, IČ 48265 021 

- Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno-Královo Pole, IČ 02463245 

- studioLIBRE s.r.o., Petrská 1161/24, 110 00 Praha 1- Nové Město, IČ 24746916 

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce 

budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ je účastník výběrového řízení Anagram&Gruppa 

L.L.C., Strovolou 77, Nicosia, Cyprus, registration number CY 10413798Β, jehož nabídka 

byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na základě stanovených kritérií hodnocení a 

současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností Anagram&Gruppa L.L.C., Strovolou 77, Nicosia, Cyprus, registration number CY 

10413798Β, jako zhotovitelem, na nadlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy na 

nám. T. G. Masaryka 555/16“. Cena za plnění bude činit 14.892.500,- Kč bez DPH, tj. 18. 

019.925,- Kč včetně DPH. 

 

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

dodavatelem, bude realizováno podpisem Ing. Petra Měřínského, primátora města. 

 

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. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

2106/58/3/2021 Personální složení pracovní skupiny pro revitalizaci Knejzlíkových 

sadů v Předmostí 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje personální složení pracovní skupiny pro revitalizaci Knejzlíkových sadů 

v Předmostí, 
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2. jmenuje členy: Petra Koubu, Jakuba Navaříka, Tomáše Dostala, Bohumíra Střelce, Pavla 

Juliše, Hanu Tesařovou, Petra Školouda, Svatavu Doupalovou, Alici Kutálkovou, Václava 

Karabinu, Pavla Ondrůje, Otakara Bujnocha, Libora Pokorného, Marka Knejzlíka a 

organizační pracovnicí: Danielu Novotnou. 

 

Z důvodu žádosti Ing. Bohumíra Střelce o členství v pracovní skupině, podal primátor Ing. Měřínský 

návrh na rozšíření této pracovní skupiny o Ing. Střelce. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

2107/58/4/2021 Rozpočtové opatření č. 5 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2108/58/4/2021 Rozpočtové opatření č. 5 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

 bez písemné předlohy 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

2109/58/6/2021 Veřejná zakázka „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 

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

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

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

 

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

 
Pořadové číslo Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

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 
*** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
*** Magistrát města Přerova, Odbor správy 

majetku a komunálních služeb, Oddělení 

bytové správy 

*** Magistrát města Přerova, Odbor správy 

majetku a komunálních služeb, Oddělení 

bytové správy 
*** Magistrát města Přerova, Odbor správy 

majetku a komunálních služeb, Oddělení 

bytové správy 

*** Magistrát města Přerova, Odbor správy 

majetku a komunálních služeb, Oddělení 

bytové správy 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. pověřuje radního 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: 11 pro - jednomyslně 

 

2110/58/6/2021 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 

vybavení odborných učeben“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Modernizace ZŠ 

Přerov, Trávník 27 (ITI) - část vybavení odborných učeben“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. 

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 

zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného řízení podle § 3 

písm. b), postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky „Modernizace ZŠ Přerov, 

Trávník 27 (ITI) - část vybavení odborných učeben“, postupem dle ustanovení § 56 

zákona, tj. odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 

212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

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

oddělení investic 
*** Odbor řízení projektů a investic – 

oddělení investic 
3.  *** Ředitelka ZŠ Přerov, Trávník 27 *** Zástupce ředitele ZŠ Přerov, 

Trávník 27 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 
Ing. Ivana Šupová Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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

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

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

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2111/58/6/2021 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 

konektivita“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Modernizace ZŠ 

Přerov, Trávník 27 (ITI) - část konektivita“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka 

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

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona, v 

nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného řízení podle § 3 písm. b), 

postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávky „Modernizace ZŠ Přerov, 

Trávník 27 (ITI) - část konektivita“, postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. odesláním 

oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá 

neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

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

oddělení investic 
*** Odbor řízení projektů a investic – 

oddělení investic 
3.  *** Ředitelka ZŠ Přerov, Trávník 27 *** Zástupce ředitele ZŠ Přerov, 

Trávník 27 

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

 

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

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

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

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2112/58/6/2021 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 

stavba“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace 

ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část stavba“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná zakázka 

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

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona, v 

nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného řízení podle § 3 písm. b), 

postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace ZŠ 

Přerov, Trávník 27 (ITI) - část stavba“, postupem dle ustanovení § 56 zákona, tj. odesláním 

oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá 

neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

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

oddělení investic 
*** Odbor řízení projektů a investic – 

oddělení investic 
3.  *** Ředitelka ZŠ Přerov, Trávník 27 *** Zástupce ředitele ZŠ Přerov, 

Trávník 27 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odbor řízení projektů a investic *** Odbor řízení projektů a investic 

 

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

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

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

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2113/58/6/2021 Veřejná zakázka „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ - 

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

zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky 

N006/21/V00004010 na stavební práce s názvem „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“, 

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/V00004010 

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

 

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 MAJ/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, 

 

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. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2114/58/6/2021 Veřejná zakázka „Opravy elektroinstalace společných prostor 

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

– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy             

s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy elektroinstalace společných prostor 

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

souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního 
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předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov ve znění VP č. 5/2018 a ve znění VP č. 13/2019, 

 

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

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

III/4, 5 v Přerově“, je účastník výběrového řízení společnost Elektropráce Spáčil s.r.o., 

Olomouc - Nová Ulice, I. P. Pavlova 725/117, PSČ 77900, IČ 26853639, jejíž 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 Elektropráce Spáčil s.r.o., Olomouc - Nová Ulice, I. P. Pavlova 725/117, PSČ 

77900, IČ 26853639, jako zhotovitelem/dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu 

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

čtvrť III/4, 5 v Přerově“, za podmínky schválení finančního krytí smlouvy. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 654 320,93 Kč bez DPH, tj. 1 902 469,07 Kč včetně 15% DPH. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

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

výběrovém řízení. 

 

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

objednatelem, bude realizováno podpisem pověřeného radního Michala Záchy, DiS., na 

základě jeho pověření dle bodu 55. usnesení Rady města Přerova č. 2008/55/6/2021 ze dne 

27.1.2021 a na základě usnesení č. 655/17/1/2021 ze 17. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova dne 8. února 2021. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2115/58/6/2021 Vrácení části dotace ze státního rozpočtu ČR a z Evropského 

sociálního fondu (ESF) na realizaci projektu Strategické řízení a 

pasportizace města Přerova (registrační číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014470) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1. schvaluje vrácení dotace nebo její části ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního 

fondu (ESF) na realizaci projektu Strategické řízení a pasportizace města Přerova (registrační 

číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014470), dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

2 060,3 + 241,4 

- 60,3 

2 241,4 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 18 691,4 + 181,1 18 872,5 

 

 

 

VARIANTA  II. 

 

1. neschvaluje vrácení dotace nebo její části ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního 

fondu (ESF) na realizaci projektu Strategické řízení a pasportizace města Přerova (registrační 

číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014470), dle důvodové zprávy (varianta II). 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

2 060,3 + 241,4 2 301,7 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 18 691,4 + 241,4 18 932,8 

 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučila navrhovatelka: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2116/58/6/2021 Veřejná zakázka „Demolice RD Podolí č. p. 70, Želátovice“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijala návrh usnesení schválit zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce „Demolice RD Podolí č. p. 70, Želátovice“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

2. nepřijala návrh usnesení schválit zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „Demolice RD Podolí č. p. 70, Želátovice“, 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. nepřijala návrh usnesení schválit dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. 

Jedná se o společnosti: 

  
Pořadové číslo Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
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4. nepřijala návrh usnesení ustanovit 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 Náhradní

k 
Organizace 

1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** Magistrát města Přerova, odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí, oddělení stavební 

úřad  

*** Magistrát města Přerova, odbor 

stavebního úřadu a životního 

prostředí, oddělení stavební úřad  
3. *** Magistrát města Přerova, odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí, oddělení stavební 

úřad  

*** Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, Oddělení 

investic  
4. *** Starosta Podolí *** Místostarosta Podolí 
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. nepřijala návrh usnesení pověřit 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. 

 

Z připomínek vznesených v diskusi vyplynulo, že by měl být materiál přepracován. 

 

 

Hlasování:  
2 pro – Ing. Mazochová, p. Zácha 

6 proti – Ing. Měřínský, Ing. Navrátil, Ing. Střelec, Mgr. Galová, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D. 

3 se zdrželi – Mgr. Kouba, Ing. Vrána, Ing. Dostal 

 

 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný radní. 

 

 

2118/58/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba v 

k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 ostatní 

plocha o výměře  253 m2 a pozemku p.č. 6552/21 ostatní plocha o výměře 14 m2 oba v k.ú. Přerov, 

geometrickým plánem č. 7197-205/2020 přisloučené do pozemku p.č. 6552/44 ost. plocha v k.ú. 

Přerov do vlastnictví Stami Hranice s.r.o., se sídlem Skalní 1942, 753 01 Hranice, IČ 26849216, za 

cenu v čase a místě obvyklou ve výši 120.000,- Kč, která bude navýšena o částku 25.200,- Kč 

odpovídající dani z přidané hodnoty podle platné sazby daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
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hodnoty. Součástí kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemků bez právního důvodu za 

dobu 3 roky zpětně od právních účinků provedení vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do 

katastru nemovitostí stanovenou na základě vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města 

Přerova ve výši 166.527,- Kč. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Navrátil) 

 

 

Z jednání se omluvil Ing. Tomáš Navrátil, bylo přítomno 10 radních. 

 

2119/58/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerova – části 

pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí slevy z nájemného za nájem části pozemku 

p.č. 4941 o výměře 33,75 m2 v k.ú. Přerov dle nájemní smlouvy ze dne 28.8.2006 ve znění dodatku č. 

1 ze dne 13.9.2006, která byla uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a JUDr. 

Lukášem Jíchou, soudním exekutorem se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 

Přerov, IČ: 04886674 jako nájemcem a to za období od 1.7. do 31.8.2020 ve výši 6.880,23 Kč vč. 

DPH z důvodu vady pronajímané věci dle § 2208 odst. 1 zákona č. 89/2012 občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů a uzavření dohody o započtení částky 6.880,23 Kč vč DPH proti 

nájemnému za 2. čtvrtletí roku 2021 (měsíce duben a květen 2021). 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil) 

 

2120/58/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

prostoru sloužícího k podnikání v budově bytový dům č.p. 122, 

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

34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící k 

podnikání v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  

pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m2 mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a Bc. Jakubem Jünglingem, místem podnikání Přerov I-Město, 

Macharova 2040/9, IČ 75970732 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, od 17.3.2021 

do 16.3.2024. Výše nájemného bude činit 12.000,-Kč/rok (bez DPH). Účelem nájmu bude využití 

prostoru pro zbudování moderní kuchyně a zázemí a po provedené rekonstrukci pro provozování 

bistra. Ujednáním nájemní smlouvy bude čerpání podpory malého rozsahu a stanovení její výše. 

Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil) 

 

2121/58/7/2021 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku p.č. 

7166/43 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 7166/43 ost.pl. o výměře 2 m2 

v k.ú. Přerova a uzavření nájemní smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic  ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 (jako 
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pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem). Nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou s účinností od 3.3.2021 do 3.3.2022, roční nájemné  bude činit 90,- Kč. Účelem nájmu je 

umístění stavby „Vítací tabule č. 2“. Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní 

užívání pozemku nájemcem od 3.3.2021 do data účinnosti smlouvy ve výši 90,- Kč/rok. 

 

Navrhovatel p. Zácha podal návrh na úpravu usnesení – viz výše. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil) 

 

 

2122/58/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7166/31 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v 

právu oprávněného zřídit a provozovat na služebném pozemku zařízení distribuční soustavy - 

nadzemního vedení VVN včetně případné rekonstrukce a odstranění zařízení distribuční soustavy - 

nadzemního vedení VVN a v povinnosti povinného výkon tohoto práva strpět a umožnit oprávněnému 

a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na služebný pozemek za účelem zajišťování provozu 

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění zařízení distribuční soustavy - nadzemního vedení 

VVN, k tíži pozemku p.č. 7166/31 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se 

sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6948-404-143/2019 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, a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo 

nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6948-

404-143/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu 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 (Ing. Navrátil) 

 

 

2123/58/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického 

vybavení bez č.p./č.e.,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. 

Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba technického vybavení bez 

č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov za 
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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. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil) 

 

2124/58/7/2021 Žádost spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se stavbou 

na pozemku p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova - „Výrobně skladovací 

hala včetně umístění na výrobu hmot na bázi polyuretanu vč. 

souvisejících staveb 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

schvaluje vydání souhlasu se stavbou „Výrobně skladovací hala včetně umístění na výrobu hmot na 

bázi polyuretanu vč. souvisejících staveb“, kterou bude dotčen pozemek p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova, který je v majetku statutárního města Přerova, dle příloh č.1.,2. 

 

Jedná se o stavbu výrobně skladovací haly včetně umístění technologie na výrobu hmot na bázi 

polyuretanu vč. souvisejících staveb, kterou bude mimo jiné dotčen pozemek p.č. 508/2 k.ú. Lověšice u 

Přerova, který je v majetku města Přerova. Uvedený pozemek v majetku města bude dle navržené 

projektové dokumentace dotčen rozšířením stávajícího vjezdu na pozemek p.č. 447/3, novým vjezdem k 

pozemku p.č. 447/15 a kanalizační přípojkou na pozemek p.č 447/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.05.2021 

  

VARIANTA  II. 

neschvaluje vydání souhlasu se stavbou „Výrobně skladovací hala včetně umístění na výrobu hmot na 

bázi polyuretanu vč. souvisejících staveb“, kterou bude dotčen pozemek p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova, který je v majetku statutárního města Přerova dle příloh č.1.,2. 

 

 

 

VARIANTA  III. 

 

schvaluje vydání souhlasu se stavbou „Výrobně skladovací hala včetně umístění na výrobu hmot na 

bázi polyuretanu vč. souvisejících staveb“ za podmínky vybudování nového samostatného dopravního 

napojení výhradně ze silnice II/436 prostřednictvím silnice III/0557 přes pozemky p. č. 447/17 v k. ú. 

Lověšice u Přerova a p. č. 5949/1 v k. ú. Přerov se zákazem příjezdu nákladních vozidel od silnice I/55 

přes podjezdy pod tratí a se striktním vyloučením průjezdu přes intravilán místní části Lověšice. 

 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.05.2021 

 

Navrhovatel p. Zácha doporučil variantu III a upozornil, že v předloženém materiálu ve vyjádření 

odboru správy majetku a komunálních služeb je chybně uvedeno doporučení ve variantě I. 

 

 

Hlasování o variantě III., kterou doporučil navrhovatel: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil) 
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Z jednání se omluvil p. Michal Zácha, bylo přítomno 9 radních. 

 

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2125/58/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou 

službou k bytu č. 6 (1+1), o ploše pro nájem 35,43 m2, v domě č. p. 2255, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s ***za nájemné ve výši 1.362 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 a to za podmínky vrácení aktuálně 

užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (2+kk), o ploše pro nájem 58,17 m2, v domě 

č. p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, 

nám. Fr. Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***za nájemné ve 

výši 3.124 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+kk), o ploše pro nájem 56,40 m2, v domě 

č. p. 2144, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1158, v k. ú. Přerov, 

nám. Fr. Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní *** za nájemné ve 

výši 3.029 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. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše pro nájem 72,85 m2, v domě č. 

p. 2144, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1158, v k. ú. Přerov, 

nám. Fr. Rasche, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní *** za nájemné ve 

výši 3.912 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 35 (1+1), o ploše pro nájem 27,17 m2, v domě 

č. p. 2534, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. 

Přerov, Jižní čtvrť II., č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem *** za 

nájemné ve výši 1.459 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

prodloužení a to za podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše pro nájem 55,76 m2, v domě č. 

p. 2515, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/24, v k. ú. Přerov, 
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Jižní čtvrť III., č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem *** za nájemné ve 

výši 3.294 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+2), o ploše pro nájem 46,04 m2, v domě č. 

p. 2147, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní *** za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. 

Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 45 (1+0), o ploše 

34,85 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 *** za nájemné ve výši 1 339,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 1, na 6. měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu.  

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 10 v Přerově, nám. Fr. Rasche 3, 

s paní *** 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 10 v Přerově, nám. Fr. Rasche 3 a 

č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní *** 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 10 v Přerově, nám. Fr. Rasche 3 a 

č. 2 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní *** 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7,    

s paní *** 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7,    

s paní *** 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7,   

s paní *** 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha) 
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10. RŮZNÉ 

 

2126/58/10/2021 Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce a implementaci ekonomického 

informačního systému GINIS 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/4022/2017 o dodávce a implementaci 

informačního systému a poskytování služeb, uzavřené dne 27.12.2017 mezi statutárním 

městem Přerov jako Objednatelem a společností GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 

2108/4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783 jako Poskytovatelem. 

 

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

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha) 

 

 

2127/58/10/2021 Kronika města Přerova za rok 2018 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2018. 

 

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit svázání kroniky. 

 

 

Ing. Navařík vznesl požadavek na umístění textové části kroniky na webové stránky města Přerova. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha) 

 

 

2128/58/10/2021 Veřejnoprávní smlouva pro zajištění realizace programu podpory 

podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID -19 

způsobeného virem SARS-COV-2 „COVID – Nájemné“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy pro zajištění realizace 

programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID -19 

způsobeného virem SARS-COV-2 „COVID – Nájemné“. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha) 
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2129/58/10/2021 Smlouva o poskytování služeb 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb uzavřené podle 

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění“ mezi statutárním městem 

Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, IČ: 00301825 a Charitou Přerov, 

se sídlem: Šířava 1295/27, 750 02 Přerov, IČ: 45180270. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha) 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová 

 informace týkající se výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020, který proběhl bez výhrad 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 58. schůzi Rady města Přerova konanou dne 11. března 2021     

ve 10:15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 11. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 


