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ZÁPIS 

 

z 59. schůze Rady města Přerova konané dne 25. března 2021 

 

 

PROGRAM: 
 

  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody II Ing. Mazochová 

4.3 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2020 

Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární 
stanici Přerov  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro 
JSDH“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a zajištění 
financování 

primátor 

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

primátor 

6.3 Projektová příprava s názvem "Hospodaření se srážkovou vodou v 
objektech ZŠ Přerov" - podání žádosti o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.4 Pověření k realizaci investiční akce „Rozšíření chodníku a 
cyklostezky Velká Dlážka, okružní křižovatka ul. Lipnická" 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.8 Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu zdravotní školy v Přerově  - 
materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – 
pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice 
u Př., k.ú. Bochoř                                                                                                                                                                

p. Zácha 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 129/3 v 
k.ú. Předmostí a záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemku p.č. 130/2 v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.1.3 Záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
2580/4 v k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 
6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov, 
části pozemku p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova a pozemku p.č. 
608 v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož 
součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části 
obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov 
(Strojař) 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - prostoru v budově občanské 
vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 
3800/2 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 
592  za část pozemku p.č 686/17, pozemky 665/24, p.č. 665/25, p.č. 
666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení 
komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 831/55 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5307/100 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 ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 169  v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

p. Zácha 

7.5.4 Úhrada za bezesmluvní užívání nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 571/2, p.č. 598, 
p.č. 528/8 všechny v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. 168 v k.ú. 
Popovice u Přerova 

p. Zácha 
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7.5.5 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 2554/8 a části pozemku p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitého majetku 
statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 3473/1, p.č. 3477/1, 
p.č. 4943/1, p.č. 4943/6, p.č. 5084/31 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3412/15, p.č. 3412/19, p.č. 
3412/23, p.č. 3492/1, p.č. 3492/11 a p.č. 3492/12 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

p. Zácha 

7.12.1 Veřejný zakázka „Přerov – oprava místní komunikace ulice 
Wurmova “ – uzavření smlouvy o dílo 

p. Zácha 

7.12.2 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 1 p. Zácha 

7.12.3 Smlouva o přeložkách veřejného osvětlení p. Zácha 

7.12.5 NPR Žebračka – náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření  - 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy – materiál na stůl p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených 
ke dni 31. 12. 2020 

Mgr. Kouba 

8.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za mlýnem a ZŠ 
Želatovská pro rok 2021  

Mgr. Kouba 

8.3 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol a středisku volného času zřízených statutárním městem 
Přerovem pro školní rok 2021/2022  

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 PŘEROV Cup 2021 – dotace – materiál na stůl Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a poskytnutí služeb: Personální 
audit příspěvkových organizací statutárního města Přerova a to: 
Sociální služby města Přerova, p. o., Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30, Městská knihovna v Přerově, příspěvková 
organizace 

Mgr. Kouba 

10.2 Vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Přerova formou e-
learningu a SW aplikace ePersonalista 

primátor 

10.3 Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátor 

10.4 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2020  primátor 

10.5 Pověření k uzavírání sňatků primátor 

10.6 Smlouva o spolupráci při provozování očkovacího centra - 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:   

  

       

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

      

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 59. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 25. 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“: 

 

6.8 – Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu zdravotní školy v Přerově 

Navrhovatel: Ing. Hana Mazochová 

 

 

7.1.5 – nová příloha Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  

příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov (Strojař) 

Navrhovatel: p. Michal Zácha  

 

 

7.3.1 – úprava materiálu – variantní řešení Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova  - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny - 

Lipnická přes výstaviště“  

Navrhovatel: p. Michal Zácha 

 

7.5.5 – Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2554/8 a části 

pozemku p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov  

Navrhovatel: p. Michal Zácha 

 

 

7.12.2 –  výměna přílohy TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 1 

Navrhovatel: p. Michal Zácha 
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7.12.3 – výměna přílohy Smlouva o přeložkách veřejného osvětlení  

Navrhovatel: p. Michal Zácha 

 

 

7.12.5 – NPR Žebračka – náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření   

Navrhovatel: p. Michal Zácha 

 

 

7.13.1 – Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

Navrhovatel: p. Michal Zácha 

 

 

9.1 – PŘEROV Cup 2021 – dotace 

Navrhovatel: Mgr. Petr Kouba 
 

 

10.6 – Smlouva o spolupráci při provozování očkovacího centra  
Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský 
 

Neuvolněný radní p. Zácha podal návrh na stažení materiálu z projednání: 

7.1.6 - Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov 

 

 

 

2130/59/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 59. schůze Rady města 

Přerova konané dne 25. března 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 59. schůze Rady města Přerova konané dne 25. března 2021, 

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu           

59. schůze Rady města Přerova. 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 
 

 bez písemné předlohy 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

 

2131/59/4/2021 Rozpočtové opatření č. 6 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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). 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2132/59/4/2021 Rozpočtové opatření - převody II 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2133/59/4/2021 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit roční účetní 

závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2020, a to v souladu se zákonem  č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,       ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a to včetně výsledku hospodaření ve výši 

241 496 021, 63 Kč a jeho použití  na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních 

období. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2134/59/4/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2021, 

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu s účinností 

od 01.05.2021 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2021,     

o místním poplatku z pobytu s účinností od  01.01.2022 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová 

Termín: 30.04.2021 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Mgr. Kouba) 

 

 

2135/59/4/2021 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí daru ve výši 220 000 Kč 

150 000  Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 

524/91, 779 00 Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet   

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

526 047,9 * + 150,0 526 197,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

5511 110  Požární ochrana - profesionální část 0,0 + 150,0 150,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 24 525,0 * + 150,0 24 675,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem darovací smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Primátor Ing. Měřínský podal protinávrh na poskytnutí daru ve výši 150 000,- Kč. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského – 150 000,- Kč:  
7 pro – Ing. Měřínský, Mgr. Kouba, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Ing. Dostal, Mgr. Galová,          

Ing. Střelec 

3 se zdrželi – p. Zácha, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D. 

1 nepřítomen – Ing. Vrána 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

 bez písemné předlohy 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

 

2136/59/6/2021 Veřejná zakázka „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro JSDH“ 

– schválení záměru zadat veřejnou zakázku a zajištění financování 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

dodávky s názvem „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro JSDH“, dle důvodové zprávy, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit závazek dofinancovat rozdíl mezi 

celkovou cenou dodávky a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů, dle důvodové 

zprávy. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

2137/59/6/2021 Veřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku, schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

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

 

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

reklamní služby“, v obsahu dle příloh č. 1 - 2. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s 

ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

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

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

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

 

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

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

 

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

komisi ve složení: 

  
Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 
*** Náměstek primátora *** radní 
*** Náměstek primátora *** radní 
*** radní *** radní 
Administrátor zadávacího 

řízení 
Organizace Náhradník administrátora Organizace 

*** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

*** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek 

a dotací 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 

rozpočet  po 

úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

538 902,2 *  + 3 630,0 542 532,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

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

 

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

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

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

zrušení zadávacího řízení a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 
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2138/59/6/2021 Projektová příprava s názvem "Hospodaření se srážkovou vodou         

v objektech ZŠ Přerov" - podání žádosti o dotaci 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Životní prostředí, výzva č. 

6/2020 na projektovou přípravu  s názvem "Hospodaření se srážkovou vodou v objektech ZŠ 

Přerov", dle důvodové zprávy, 

 

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

6/2020 v rámci Národního programu Životního prostředí , 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. 

 

 

Náměstek primátor Mgr. Kouba, který má ve své gesci mimo jiné školské záležitosti, vyjádřil podporu 

pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou při rekonstrukci plochých střech               

na ZŠ Velká Dlážka a ZŠ U Tenisu.  

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

2139/59/6/2021 Pověření k realizaci investiční akce „Rozšíření chodníku a cyklostezky 

Velká Dlážka, okružní křižovatka ul. Lipnická" 

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje odbor řízení projektů a investic zajištěním realizace investiční akce „Rozšíření 

chodníku a cyklostezky Velká Dlážka, okružní křižovatka ul. Lipnická“ v rozsahu dle 

zpracované projektové dokumentace od projekční kanceláře HBH projekt spol s r.o. z 12/2019 

 

2. pověřuje vedoucí odboru řízení projektů a investic Ing. Ivanu Pinkasovou k jednání o 

uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem a 

zhotovitelem a jeho podpisu. 

 

Ing. Dostal požádal, aby zpracovatelé u takovýchto materiálů doložili i situační výkresy s vyznačením 

změn. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2140/59/6/2021 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Nákup 50ks 

notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“ dle přílohy č. 1, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

„Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“, 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. *** *** 
7. *** *** 

 

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 Náhradní

k 
Organizace 

1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a komunikačních služeb 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

vnitřní správy, odd. informačních a 

komunikačních služeb 
3. *** Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a komunikačních služeb 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

vnitřní správy, odd. informačních a 

komunikačních služeb 
4. *** Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a komunikačních služeb 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

vnitřní správy, odd. informačních a 

komunikačních služeb 

  
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. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec) 

 

 

2141/59/6/2021 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 

schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

názvem „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle Vnitřního předpisu č. 

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

 

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

 
P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 
7. *** *** 
8. *** *** 
9. *** *** 
10. *** *** 

 

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

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

ve složení: 

 
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
*** odborník/věcný gestor *** TV Přerov - odborník 
*** odborník/věcný gestor *** TV Přerov - odborník 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odd. řízení projektů,  

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

veřejných zakázek a dotací  

 

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

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 
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dodavatele a dalších souvisejících dokumentů; jednání o uzavření právního jednání 

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

a jeho podpis pak dále provede primátor města. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2142/59/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“, 

zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

vnitřního 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. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 společnost LOREKA czech s.r.o., č.p. 158, 783 

47 Hněvotín, IČ 27843181, z důvodu nesplnění podmínek pro podání a sestavení nabídek a 

podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

 

3. rozhodla , že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

„Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“, je účastník výběrového řízení společnost AF-

PROSTAVBY, s.r.o., Družstevní I 228, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ 

06048307, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností AF-PROSTAVBY, s.r.o., Družstevní I 228, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 

Slavičín, IČ 06048307, jako zhotovitelem/dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu 

„Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 950 810,71 Kč bez DPH, tj. 2 360 480,96 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 zhotovitelem a 

objednatelem, bude realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, na 

základě jeho pověření dle bodu 56. usnesení Rady města Přerova č. 2058/56/6/2021 ze dne 

11.2.2021. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2143/59/6/2021 Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu zdravotní školy v Přerově   

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce: „Rekonstrukce 1. a 2. NP v 

objektu zdravotní školy v Přerově “ mezi zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s. se  sídlem  

Skopalova 2861/7, Přerov, IČ 27769585,  DIČCZ27769585, 750 02 Přerov a Statutárním 

městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, jako stavebníkem, ve znění dle  přílohy za  

podmínky schváleného finančního  krytí 

 

2. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 

Statutárním městem Přerovem a společností PSS Přerovská stavební a.s., IČ:27769585, DIČ: 

CZ27769585, 750 02 Přerov a Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a investorem za nabídkovou cenu 2 207 

130,63 Kč bez DPH, tj. 2 670 628,06 Kč vč. DPH. 

 

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

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3122 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100542 

 – Energetická opatření v budově 

 č.p.2804/2 na nám. Přerovského 

 povstání) 

7 898,7 - 500,0 7 398,7 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210514 

 – Rekonstrukce střechy zimního 

 stadionu) 

2 854,5 - 200,0 2 654,5 

3122 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5140669 

 – Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu 

 zdravotní školy v Přerově) 

2 000,0 * + 700,0 2 700,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2144/59/7/2021 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – 

pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice u 

Př., k.ú. Bochoř                                                                                                                                                                

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 6169/2 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 6212 

ostatní plocha o výměře 1060 m2, p.č. 7102/2 ostatní plocha o výměře 46 m2, p.č. 7160/3 ostatní 

plocha o výměře 7 m2, p.č. 7160/4 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 7164/5 zahrada o výměře 2395 

m2, p.č. 7164/6 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 7164/15 orná půda o výměře 2040 m2, p.č. 7166/9 

orná půda o výměře 1162 m2, p.č. 7166/17 orná půda o výměře 2797 m2, p.č. 7166/40 ostatní plocha 

o výměře 94 m2, p.č. 7166/62 orná půda o výměře 3354 m2, p.č. 7166/66 ostatní plocha o výměře 

1328 m2, p.č. 7166/158 ostatní plocha o výměře 204 m2, p.č. 7166/160 ostatní plocha o výměře 1309 

m2, p.č. 7167/5 zahrada o výměře 1234 m2, p.č. 7167/8 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 7167/9 

orná půda o výměře 196 m2, p.č. 7167/10 ostatní plocha o výměře 121 m2, p.č. 7167/11 ostatní plocha 

o výměře 32 m2, p.č. 7167/18 orná půda o výměře 76 m2, p.č. 7167/19 ostatní plocha o výměře 61 

m2, p.č. 7167/20 orná půda o výměře 102 m2, p.č. 7167/22 orná půda o výměře 9 m2, p.č. 7167/31 

orná půda o výměře 408 m2, p.č. 7167/32 orná půda o výměře 1483 m2, p.č. 7167/33 ostatní plocha o 

výměře 3568 m2, p.č. 7167/41 ostatní plocha o výměře 124 m2, p.č. 7167/42 ostatní plocha o výměře 

3167 m2, p.č. 7167/47 orná půda o výměře 4 m2, p.č. 7167/48 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 

7167/49 orná půda o výměře 22 m2, p.č. 7167/53 orná půda o výměře 12 m2, p.č. 7167/54 ostatní 

plocha o výměře 7 m2, p.č. 7167/55 orná půda o výměře 11 m2, p.č. 7167/57 orná půda o výměře 8 

m2, p.č. 7167/58 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 7167/59 orná půda o výměře 1 m2, p.č. 7167/63 

ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 7167/64 ostatní plocha o výměře 1 m2, p.č. 7167/65 ostatní plocha 

o výměře 9 m2, p.č. 7167/66 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 7167/67 ostatní plocha o výměře 51 

m2, p.č. 7167/75 ostatní plocha o výměře 1473 m2, části p.č. 6163/1 ostatní plocha o výměře cca 185 

m2, části p.č. 6163/2 orná půda o výměře cca 98 m2, p.č. 7279/45 ostatní plocha o výměře 1127 m2, 

p.č. 7279/46 ostatní plocha o výměře 73 m2, části p.č. 7279/47 o výměře cca  17 m2 vše v k.ú. Přerov,   

pozemků části p.č. st. 557/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 9 m2, p.č. 526/9 ostatní plocha o 

výměře 1492 m2, části p.č. 541/1 ostatní plocha o výměře cca 472 m2 a cca 278 m2,  p.č. 542/6 ostatní 

plocha o výměře 48 m2, p.č. 548 ostatní plocha o výměře 1343 m2, části p.č. 633/10 ostatní plocha o 

výměře cca 597 m2, části p.č. 633/11 zahrada o výměře cca 858 m2, části p.č. 633/40 zahrada o 

výměře cca 2971 m2, p.č. 633/41 ostatní plocha o výměře 7836 m2, části p.č. 633/42 ostatní plocha o 

výměře cca 3274 m2, p.č. 633/53 ostatní plocha o výměře 8595 m2, p.č. 633/54 ostatní plocha o 

výměře 110 m2 vše v k.ú. Předmostí, pozemků p.č. 54 orná půda o výměře 142 m2, p.č. 1145/9 ostatní 

plocha o výměře 238 m2, p.č. 1145/16 ostatní plocha o výměře 949 m2, p.č. 1145/45 ostatní plocha o 

výměře 34 m2, p.č. 1145/46 ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 1145/50 ostatní plocha o výměře 54 

m2, části p.č. 1309 ostatní plocha o výměře cca 37 m2, p.č. 1183 orná půda o výměře 232 m2, p.č. 

1195 orná půda o výměře 234 m2, p.č. 1196 orná půda o výměře 132 m2, p.č. 1307 orná půda o 

výměře 307 m2, p.č. 1308 ostatní plocha o výměře 337 m2, p.č. 1314 orná půda o výměře 823 m2 vše 

v k.ú. Dluhonice, pozemků p.č. 1649/2 orná půda o výměře 63 m2, p.č. 1665/2 ostatní plocha o 

výměře 30 m2, p.č. 2174/2 orná půda o výměře 268 m2, p.č. 2174/18 ostatní plocha o výměře 9 m2, 

p.č. 2175/12 orná půda o výměře 461 m2, p.č. 2176/3 ostatní plocha o výměře 573 m2, části p.č. 

2176/29 orná půda o výměře cca 1474 m2, p.č. 2176/32 orná půda o výměře 111 m2, p.č. 2176/36 

orná půda o výměře 44 m2, p.č. 2176/55 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 2176/59 orná půda o 

výměře 95 m2, části p.č. 1477/2 ostatní plocha o výměře cca 71 m2, části p.č. 1665/1 ostatní plocha o 
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výměře cca 22 m2 vše v k.ú. Bochoř,pozemků p.č. 491/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 548/26 

orná půda o výměře 66 m2, p.č. 548/31 ostatní plocha o výměře 881 m2, p.č. 548/40 orná půda o 

výměře 23 m2, p.č. 548/43 orná půda o výměře 119 m2, p.č. 548/46 orná půda o výměře 29 m2, p.č. 

548/51 orná půda o výměře 199 m2, p.č. 548/54 orná půda o výměře 597 m2, p.č. 548/57 ostatní 

plocha o výměře 220 m2, p.č. 548/59 orná půda o výměře 2441 m2, p.č. 548/60 orná půda o výměře 

185 m2, p.č. 548/63 orná půda o výměře 25 m2, p.č. 548/83 orná půda o výměře 2 m2, části p.č. 481/3 

ostatní plocha o výměře cca 2 m2, p.č. 549/22 orná půda o výměře 1647 m2, p.č. 549/23 trvalý travní 

porost o výměře 19 m2, p.č. 549/27 ostatní plocha o výměře 102 m2,  p.č. 549/34 ostatní plocha o 

výměře 134 m2, p.č. 549/38 ostatní plocha o výměře 138 m2, části p.č. 386/3 orná půda o výměře cca 

37 m2, části p.č. 549/13 ostatní plocha o výměře cca 155 m2, p.č. 495/1 ostatní plocha o výměře 31 

m2, p.č. 491/2 ostatní plocha o výměře 5 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního 

města Přerova  

za pozemek p.č. 1145/40 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Dluhonice, pozemky část p.č. 7166/153 

zahrada o výměře cca 192 m2, část p.č. 7166/154 zahrada o výměře cca 253 m2,  p.č. 7166/155 

zahrada o výměře 6 m2, část p.č. 6210/3 zahrada o výměře cca 23 m2 vše v k.ú. Přerov, pozemky p.č. 

322/39 orná půda o výměře 88 m2, p.č. 330/41 orná půda o výměře 708 m2, část p.č. 330/40 orná půda 

o výměře cca 989 m2, část p.č. 548/23 orná půda o výměře cca  7 m2, p.č. 548/78 orná půda o výměře 

1m2, p.č. 330/38 orná půda o výměře 307 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, pozemky část p.č. 633/39 

zahrada o výměře cca 330 m2, část p.č. 633/38 zahrada o výměře cca 323 m2, část p.č. 633/37 zahrada 

o výměře cca 299 m2, část p.č. 633/36 zahrada o výměře cca 208 m2, část p.č. 633/32 zahrada o 

výměře cca 224 m2, p.č. 633/63 zahrada o výměře 176 m2, část p.č. 633/21 orná půda o výměře cca 

178 m2, část p.č. 633/20 zahrada o výměře cca 202 m2, část p.č. 633/18 zahrada o výměře cca 302 

m2, část p.č. 633/17 zahrada o výměře cca 490 m2, p.č.st. 422 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 

m2, část p.č. 633/71 zahrada o výměře cca 239 m2, část p.č. st. 556  zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře cca 7 m2, část p.č. 633/12 zahrada o výměře cca 522 m2, část p.č. 633/13 zahrada o výměře 

cca 172 m2, p.č. 633/73 zahrada o výměře 57 m2, p.č. 633/74 zahrada o výměře 137 m2, část p.č. 

633/76 zahrada o výměře cca 156 m2, část p.č. 633/75 orná půda o výměře cca 121 m2, část p.č. st. 

478 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, část p.č. 633/33 zahrada o výměře cca 58 m2, p.č. st. 

592 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, část p.č. 633/35 zahrada o výměře cca 77 m2, část 

p.č. 633/34 zahrada o výměře cca 67 m2 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví České republiky, 

příslušnost hospodaření s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nehlasoval (p. Zácha) 

 

2145/59/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 129/3 v k.ú. 

Předmostí a záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku 

p.č. 130/2 v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 129/3 

zahrada o výměře cca 210 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova, 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 130/2 

zahrada o celkové výměře cca 170 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 



17 

 

Z jednání se omluvil Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., bylo přítomno 10 radních. 

 

 

2146/59/7/2021 Záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2580/4 v 

k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 

6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 

1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova a pozemku p.č. 608 v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 2580/4 orná půda o výměře 20100 m2 v k.ú. Přerov              

z majetku statutárního města Přerova a uložit Radě města Přerova schválit vyhlášení a 

podmínky výběrového řízení. 

 

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

úplatný převod části pozemku p.č. 6820/1 orná půda o výměře cca 1100 m2, části p.č. 6820/19 

orná půda o výměře cca 14900 m2, části p.č. 6820/20 orná půda o výměře cca 1370 m2, 

pozemku p.č. 6820/21 orná půda o výměře  1400 m2,  části p.č. 6820/22 orná půda o výměře 

cca 2600 m2 a části p.č. 6824/13 orná půda o výměře cca 220 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova a uložit Radě města Přerova schválit vyhlášení a podmínky 

výběrového řízení. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 1040/7 orná půda o výměře cca  42500 m2 v k.ú. Újezdec u 

Přerova z majetku statutárního města Přerova a uložit Radě města Přerova schválit vyhlášení a 

podmínky výběrového řízení. 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 608 ovocný sad o 

výměře 3741 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového 

řízení. 

 

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

 

 

2147/59/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 2883/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 140 m2 v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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2148/59/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož 

součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce 

Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov (Strojař) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov – úplatný 

převod pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 2.819 m2, jehož součástí je objekt 

občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., 

ost. komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše v k.ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

VARIANTA  II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov – úplatný 

převod pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 2.819 m2, jehož součástí je objekt 

občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., 

ost. komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše v k.ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení týkající se "Záměru statutárního města 

Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, 

jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce Přerov I-Město a 

pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov (Strojař)". 

 

K předloženému materiálu proběhla diskuse týkající se neupřesnění konkrétnější studie záměru         

od Stavebního a bytového družstva IMPULS. 

 

Navrhovatel p. Zácha doporučil hlasovat o variantě I. 

 

Hlasování:  
4 pro – Ing. Měřínský, Mgr. Kouba, Mgr. Galová, Ing. Střelec 

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

1 omluven – Mgr. Navařík, Ph.D. 

1 nepřítomen – Ing. Vrána 

 

 

7.1.6/59/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerov - prostoru v budově občanské 

vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 3800/2 v 

k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru – místnosti trafostanice v budově 

občanské vybavenosti č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov (Strojař) o výměře 30,3 m2 ve vlastnictví statutárního města 

Přerov. 
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2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem části pozemku p.č. 3800/2 ost. pl. o 

výměře 56 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Materiál byl navrhovatelem p. Záchou stažen z projednání. 

 

 

2149/59/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 

592  za část pozemku p.č 686/17, pozemky 665/24, p.č. 665/25, p.č. 

666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

směnu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 592 trvalý 

travní porost o výměře 14231 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova nebo jeho části za část pozemku 

p.č. 686/17 orná půda o výměře cca 50 m2, p.č. 666/12 trvalý travní porost o výměře 970 m2, 

p.č. 665/24 trvalý travní porost o výměře 1466 m2, p.č. 665/25 trvalý travní porost o výměře 

791 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví ***, bytem *** 

 

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

směnu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 756 orná půda o 

výměře 16515 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova nebo jeho části za část pozemku p.č. 686/17 orná 

půda o výměře cca 50 m2, p.č. 666/12 trvalý travní porost o výměře 970 m2, p.č. 665/24 trvalý 

travní porost o výměře 1466 m2, p.č. 665/25 trvalý travní porost o výměře 791 m2 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve vlastnictví ***, bytem *** 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 665/24 trvalý travní porost o výměře cca 25 

m2 a části pozemku p.č. 686/17 o výměře cca 40 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z 

vlastnictví ***, bytem *** 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 665/24 trvalý travní 

porost o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 686/17 o výměře 31 m2 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví ***, bytem *** 

 

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

 

 

2150/59/7/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod pozemku p.č. 2617/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov, z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. ***, bytem *** za kupní cenu v čase a místě obvyklou, 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.300,- Kč. Dodání pozemku je osvobozeno od daně z 

přidané hodnoty. Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemku za 
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období od 15. 7. 2020 do doby právních účinků vkladu práva dle této kupní smlouvy ve výši 23,- 

Kč/m2/rok.  

 

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

 

 

2151/59/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova úplatný převod části 

pozemku p.č. 482/1 trvalý travní porost o výměře 24 m2 a pozemku p.č. 736/2 zahrada o výměře 57 m2 

vše v k.ú. Penčičky - dle geometrického plánu č. 353-217/2019 označené jako pozemek p.č.736/2 

zahrada o výměře 81 m2 v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana 

M***M***, bytem ***za kupní cenu ve výši 12.380,- Kč, která bude navýšena příslušnou sazbu DPH 

- cena v místě a čase obvyklá.  

 

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

 

 

2152/59/7/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

- podílu id. ½ pozemku p.č. 1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

plocha  o výměře 125 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví Města Rousínov, se sídlem 

Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov, IČ 00292281 za cenu v čase a místě obvyklou  ve výši  

6.250,- Kč. Dodání pozemku není plněním, které je předmětem daně z přidané hodnoty. 

 

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

 

 

PŘESTÁVKA: 10:15 – 10:30 hodin 

 

 

2153/59/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

Rada města Přerova po projednání 

VARIANTA I 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků – 

spoluvlastnického podílu id 1/3 části pozemku p.č. 6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, 

části p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1348 m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o 
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výměře cca 1 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 205 m2, části 

pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 84 m2 všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-

Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v 

místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností NORSOL s.r.o., 

IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.1) včetně dosažení pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích, na základě výzvy 

budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na 

oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však do 3 let 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 

6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1708 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o 

výměře cca 28 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 31 m2, části 

pozemku p.č. 6752/6 ostatní plocha o výměře cca 312 m2, části pozemku p.č. 6752/76 ostatní 

plocha o výměře 11 m2, části pozemku p.č. 6752/35 ostatní plocha o výměře cca 112 m2, 

spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře 283 m2, 

spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře 593 m2, 

části pozemku p.č. 6749/7 zastavěná plocha o výměře cca 4 m2, spoluvlastnického podílu id 

1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře 176 m2 všechny v k.ú. Přerov z 

vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 

Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 

- cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností NORSOL s.r.o., 

IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.2 a část SO 101.1.3) včetně dosažení pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích na 

základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem 

nejpozději však do 4 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části p.č. 6750/1 ostatní 

plocha o výměře cca 317 m2, spoluvlastnického podílu id 2/3 části p.č. 6750/62 ostatní 

plocha o výměře 457 m2, části p.č. 6752/97 ostatní plocha o výměře cca 33 m2, části p.č. 

6752/45 ostatní plocha o výměře 1623 m2, části p.č. 6752/98 ostatní plocha o výměře cca 29 

m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem 

se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního města 

Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property 

s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.1) včetně dosažení pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích,  na základě výzvy 
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budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na 

oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však do 3 let 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického podílu 

id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře cca 283 m2, spoluvlastnického 

podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře cca 593 m2, 

spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře cca 176 

m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem 

se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního města 

Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property 

s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.2 a část SO 101.1.3) včetně dosažení pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích na 

základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem 

nejpozději však do 4 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet          

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

529 117,9 * + 9 784,3 538 902,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300673 

 – Převod pozemků 6752/41, 6752/40, 

6752/40, 6752/39, 6752/72, 6752/76 

 – propoj Kopaniny) 

0,0 + 9 784,3 9 784,3 

 

 

VARIANTA II 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod pozemků – 

spoluvlastnického podílu id 1/3 části pozemku p.č. 6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, 

části p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1348 m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o 

výměře cca 1 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 205 m2, části 

pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 84 m2 všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-

Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v 

místě a čase obvyklá. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod části pozemku p.č. 

6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1708 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o 

výměře cca 28 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 31 m2, části 

pozemku p.č. 6752/6 ostatní plocha o výměře cca 312 m2, části pozemku p.č. 6752/76 ostatní 

plocha o výměře 11 m2, části pozemku p.č. 6752/35 ostatní plocha o výměře cca 112 m2, 

spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře 283 m2, 
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spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře 593 m2, 

části pozemku p.č. 6749/7 zastavěná plocha o výměře cca 4 m2, spoluvlastnického podílu id 

1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře 176 m2 všechny v k.ú. Přerov z 

vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 

Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 

- cena v místě a čase obvyklá. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod části p.č. 6750/1 

ostatní plocha o výměře cca 317 m2, spoluvlastnického podílu id 2/3 části p.č. 6750/62 

ostatní plocha o výměře 457 m2, části p.č. 6752/97 ostatní plocha o výměře cca 33 m2, části 

p.č. 6752/45 ostatní plocha o výměře 1623 m2, části p.č. 6752/98 ostatní plocha o výměře cca 

29 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se 

sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního 

města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod spoluvlastnického 

podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře cca 283 m2, 

spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře cca 593 

m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře cca 

176 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se 

sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního 

města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

5. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod práv a povinností 

vyplývajících ze stavebního povolení č. 31/2020 vydaného dne 29.7.2020 Magistrátem města 

Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/158864/2020/Bo na 

stavbu „Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" SO 101.1.1. MK 

Lipnická-U Výstaviště (km 0,100-0,320) a části projektové dokumentace v rozsahu 

stavebního objektu  SO 101.1.1. MK Lipnická-U Výstaviště (km 0,100-0,320) mezi 

statutárním městem Přerov jako převodcem a společností EMOS property s.r.o., IČ: 

62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a NORSOL 

s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako nabyvateli za 

dohodnutou úplatu ve výši 178.370,- Kč bez DPH. 

 

6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod práv a povinností 

vyplývajících z územního rozhodnutí č. 11/2020 vydaného Magistrátem města Přerova, 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 29.1.2020, pod č.j. 

MMPr/023141/2020/VaP - záměr umístění stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny-

Lipnická přes výstaviště" Přerov, Přerov I-Město v rozsahu SO 101.1.2. MK Lipnická - U 

Výstaviště (km 0,320 - 0,500) a převod části projektové dokumentace v rozsahu SO 101.1.2. 

MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) mezi statutárním městem Přerov jako 

převodcem a společností NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 

Přerov I-Město jako nabyvatelem za dohodnutou úplatu ve výši 164.800,- Kč bez DPH. 

 

 

Navrhovatel p. Zácha doporučil hlasovat o variantě I.  

Diskuse se týkala především významu a potřebnosti dané komunikace v souvislosti s jejím 

spolufinancováním všech zúčastněných stran tzn. statutárního města Přerova a společnostmi EMOS 

property s.r.o a NORSOL s.r.o.  

Primátor Ing. Měřínský podal protinávrh na variantu II. 

 

Během diskuse se na jednání rady města vrátil Mgr. Jakub Navařík, PhD., bylo přítomno všech 11 

radních. 
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Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského – varianta II:  
6 pro – Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Galová, Ing. Střelec 

5 proti – Mgr. Kouba, p. Zácha, Ing. Dostal, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D. 

 

 

2154/59/7/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 831/55 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 831/31 ostatní plocha, jiná plocha označená geometrickým plánem č. 721-204/2020 jako 

p.č. 831/55 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 - Nové Město. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kouba) 

 

 

2155/59/7/2021 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s udělením souhlasu dle ustanovení § 1895 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s postoupením práv a povinností z 

nájemní smlouvy ze dne 1.9.2013 na nájem části pozemku p.č. 5307/100 ostatní plocha o výměře 7 m2 

v k.ú. Přerov uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a P*** Š***, bytem 

***, jako nájemcem, na základě Dohody o postoupení práv a povinností uzavřené mezi P*** Š***, 

bytem ***, jako převodcem a paní K*** S***, bytem ***, jako nabyvatelem.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2156/59/7/2021 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 smlouvy o budoucí nájemní smlouvě 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 budoucím pronajímatelem a Bc. Jakubem Jünglingem, místem 

podnikání Přerov I-Město, Macharova 2040/9, IČ 75970732 jako budoucím nájemcem. Nájemní 

smlouva bude uzavřena s účinností od 17.3.2024, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 

Výše nájemného bude činit 37.767,-Kč/rok (bez DPH) dle vnitřního předpisu č. 12/2017. Účelem 

nájmu bude využití prostoru pro provozování bistra/restaurace. Náklady na spotřebované energie 
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budou hrazeny samostatně. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude bezdlužnost budoucího 

nájemce. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová) 

 

 

2157/59/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

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

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

Přerov (Palackého 1) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 68,91 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a Kateřinou Vrbovou, místem podnikání Přerov I-Město, Bratrská 567/22,                 

IČ 68148798 jako nájemcem.  Výše nájemného bude činit 42.144,-Kč/rok (bez DPH). Nájem bude 

uzavřen na dobu určitou, 3 roky. Účelem nájmu bude využití prostoru jako provozovna dámského 

kadeřnictví. Ujednáním smlouvy bude poskytnutí podpory malého rozsahu a stanovení její výše. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová) 

 

 

2158/59/7/2021 Úhrada za bezesmluvní užívání nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 571/2, p.č. 598, p.č. 

528/8 všechny v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. 168 v k.ú. Popovice        

u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 1798/48/7/2020 přijaté na 48. schůzi dne 22.10.2020. 

 

2. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků p.č. 

571/2, p.č. 598 a p.č. 528/8 vše v k.ú. Předmostí a p.č. 168 v k.ú. Popovice u Př. a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 

jako uživatelem. Předmětem dohody je poskytnutí finanční náhrady za užívání částí pozemků 

p.č. 571/2 ostatní plocha o výměře 359 m2, p.č. 598 ostatní plocha o výměře 367 m2 a p.č. 

528/8 ostatní plocha výměře 325 m2 všechny v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. 168 ostatní 

plocha o výměře 1578 m2 v k.ú. Popovice u Přerova v souvislosti se stavbou „Dálnice D1, 

0137 Přerov – Lipník“ v době od 19. 8. 2020 – 31. 12. 2020, ve výši  45,-Kč/m2/rok. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

Z jednání se omluvil Ing. Tomáš Dostal, bylo přítomno 10 radních. 
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2159/59/7/2021 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2554/8 a části pozemku p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

7.10.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.10.2008 na pozemek p.č. 2554/8 zast. pl. a nádvoří 

o výměře 13 m2 a část pozemku p.č. 2554/3 zahrada o výměře 150 m2 v k.ú. Přerov uzavřené 

mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a ***, bytem *** jako nájemcem, ke 

dni 31.3.2021.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2554/8 zast. pl. a nádvoří o výměře 13 

m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a ***, bytem *** 

jako nájemcem. Nájem bude uzavřena na dobu určitou od 1.4.2021 do 31.3.2024 s výpovědní 

dobou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 143,-Kč/rok (bez DPH), tj. 11,-Kč/m2/rok dle 

vnitřního předpisu č. 12/2017. Účelem nájmu bude využití pozemku k umístění stavby k 

rodinné rekreaci ve vlastnictví nájemce.  

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Dostal), 1 nepřítomen (Ing. Vrána) 

 

 

2160/59/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitého majetku 

statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 3473/1, p.č. 3477/1, p.č. 

4943/1, p.č. 4943/6, p.č. 5084/31 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti spočívající v právu zřídit, mít, udržovat, 

provozovat, obnovovat a případně odstranit kanalizační vpusti a právo vstupu a vjezdu všemi 

dopravními prostředky a stavebními mechanismy na služebné pozemky v souvislosti s uložením, 

provozem, opravami, údržbou, obnovou, modernizaci nebo zlepšením výkonnosti nebo odstraněním 

kanalizačních vpustí k tíži pozemků p.č. 3473/1, p.č. 3477/1, p.č. 4943/1, p.č. 4943/6, p.č. 5084/31 vše 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6969-

25/2019.  

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem  50.000,- Kč, 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemků a povinným ze služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem              

Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako oprávněným. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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2161/59/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemků p.č. 3412/15, p.č. 3412/19, p.č. 3412/23, p.č. 

3492/1, p.č. 3492/11 a p.č. 3492/12 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

břemene – služebnosti spočívající v právu zřízení, provozování, údržby, oprav, úprav, včetně 

obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti a odstranění veřejného osvětlení na 

služebných pozemcích a dále v právu vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozu, oprav, 

údržby a odstranění přeložky veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 3412/15, p.č. 3412/19, 

p.č. 3412/23 vše v k.ú. Přerov v majetku České republiky - Generální ředitelství cel, se sídlem 

Budějovická 1387/7, Praha 4, IČ: 71214011 a to ve prospěch statutárního města Přerova v 

rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6975-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 

30.000,- Kč. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi Českou republikou – 

Generálním ředitelstvím cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, IČ: 71214011, jako 

vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti, statutárním městem Přerov, jako oprávněným 

ze služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 

65993390, jako investorem. 

 

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

břemene - služebnosti spočívající v právu zřízení, provozování, údržby, oprav, úprav, včetně 

obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti a odstranění veřejného osvětlení na 

služebných pozemcích a dále v právu vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozu, oprav, 

údržby a odstranění veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 3492/1, p.č. 3492/11, p.č. 3492/12 

vše v k.ú. Přerov v majetku CREAM SICAV a.s., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, 

IČ: 28545320 a to ve prospěch statutárního města Přerova v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 6975-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 

30.000,- Kč. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi CREAM SICAV a.s., se 

sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČ: 28545320, jako vlastníkem pozemku a povinným 

ze služebnosti, statutárním městem Přerov, jako oprávněným ze služebnosti a Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako investorem. 

 

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

 

 

2162/59/7/2021 Veřejný zakázka „Přerov – oprava místní komunikace ulice Wurmova 

“ – uzavření smlouvy o dílo 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souvislosti se stavbou „Přerov - ul. Wurmova - oprava kanalizace„ (investorem je 

VaK Přerov a.s.) provést stavbu „Přerov - oprava místní komunikace v ulici Wurmova“, 

spočívající v opravě povrchu vozovky místní komunikace a to v úseku, který není dotčen 

stavbou společnosti Vak Přerov a.s. 
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2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala uzavřením Smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s., Praha 

5, Kačírkova 982/4, PSČ 15800, IČ 60838744 na realizaci stavby za nabídkovou cenu 330 

900,- Kč bez DPH, tj. 400 389,-  Kč s DPH, viz příloha č. 1.  

Firma STRABAG a.s. byla vybrána společností VaK Přerov a.s. jako cenově nejvýhodnější. 

 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.05.2021 

 

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

 

2163/59/7/2021 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě        

o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvě č. 

MMPr/SML/1826/2020 uzavřené dne 15.12.2020 mezi statutárním městem Přerov jako 

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

Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město jako zhotovitelem, jehož předmětem je navýšení 

nejvýše přípustné ceny na částku 139.338.000,-Kč včetně DPH a doplnění povinností 

objednatele a zhotovitele v oblasti odpadového hospodářství z důvodu změn vyvolaných 

vydáním nového zákona č. č. 541/2020 Sb., o odpadech účinného od 1.1.2021. 

 

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 

  1333 830  Poplatky za uložení odpadů 2 000,0 + 3 050,0 5 050,0 

 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

526 267,9 * + 2 850,0 529 117,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

 opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 522 Komunální služby 

 

133 438,0 +5 900,0 139 338,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

   rozpočet      

po úpravě 

   Komunální služby 

 

133 438,0 + 5 900,0 139 338,0 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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2164/59/7/2021 Smlouva o přeložkách veřejného osvětlení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o přeložkách veřejného osvětlení 

souvisejících s realizací stavby "Hala firmy Trinom ulice Tovačovská v k.ú. Přerov" mezi společností 

TRINOM s.r.o., IČ: 19014015, se sídlem Tovačovská 3000/11a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a 

statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy. 

 

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

 

2165/59/7/2021 NPR Žebračka – náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o hospodaření v lesním celku Přerov – NPR Žebračka a možnosti 

čerpání náhrad újem za ztížené lesní hospodaření. 

 

2. schvaluje  

 

a) variantu č. 1 platnou v současné době probíhající v rámci lesního hospodaření v NPR Žebračka a 

zavazuje se k plnění požadavků vyplývajících z tohoto rozhodnutí 

 

b) variantu č. 2 o bezzásahovém lesním hospodaření v NPR Žebračka a zavazuje se k plnění 

požadavků vyplývajících z tohoto rozhodnutí 

 

3. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb každoročně uplatňovat žádost o náhradu 

újmy za ztížené lesní hospodaření v NPR Žebračka 

 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.03.2021 

 

Navrhovatel p. Zácha doporučil variantu II. 

 

Hlasování o doporučení navrhovatele p. Záchy – varianta 2: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 

 

 

2166/59/7/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše 64,48 

m2, v budově č.p. 2549, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku parc. č. 5738/ 11, v k.ú. 

Přerov, Jižní čtvrť II 2549 čo. 10 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, trvale bytem 

***, za nájemné ve výši 4 968,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2167/59/8/2021 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených ke 

dni 31. 12. 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerov sestavené ke dni 31. 12. 2020, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,            

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 

 

2. schvaluje výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerov dle návrhů uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to              

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,           

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování:  
7 pro – Ing. Měřínský, Mgr. Kouba, Ing. Navrátil, Ing. Vrána, Mgr. Galová, Ing. Střelec, Mgr. Hýzl 

1 se zdržel – Ing. Mazochová 

1 omluven (Ing. Dostal) 

2 nepřítomni – p. Zácha, Mgr. Navařík, Ph.D. 

 

 

2168/59/8/2021 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 

Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za mlýnem a ZŠ Želatovská 

pro rok 2021  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2021 stanovení výše úhrad za užívání školních 

hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Svisle 13, Základní škole Přerov, 

Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Za mlýnem 1 a Základní 

škole Přerov, Želatovská 8, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 omluven (Ing. Dostal), 2 nepřítomni (p. Zácha, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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2169/59/8/2021 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 

zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku 

volného času zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 

2021/2022  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených 

statutárním městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách - součástech 

základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy, 

 

3. bere na vědomí výši úplaty ve středisku volného času, typu dům dětí a mládeže - součásti 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, dle 

přílohy důvodové zprávy. 

 

vše s účinností od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 omluven (Ing. Dostal), 2 nepřítomni (p. Zácha, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

2170/59/8/2021 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v 

oblasti sportu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 24 000 Kč z 

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

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

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

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

2021. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 388,8 - 24,0 364,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

628,0* + 24,0 652,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

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

 

 

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

 

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2171/59/9/2021 PŘEROV Cup 2021 - dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, 

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČ 63831180, 

se sídlem Svatopluka Čecha 1607/40, Královo Pole, 612 00 Brno, jako příjemcem dotace, na 

realizaci akce „PŘEROV Cup 2021 ". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

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

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

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační program B 364,8* - 25,0 339,8 

 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

27,0 + 25,0 52,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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10. RŮZNÉ 

 

2172/59/10/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a poskytnutí služeb: Personální audit 

příspěvkových organizací statutárního města Přerova a to: Sociální 

služby města Přerova, p. o., Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30, Městská knihovna v Přerově, příspěvková 

organizace 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb mezi Statutárním 

městem Přerov, jako zadavatelem, a společností MVS Projekt, s. r. o., se sídlem Rokycanova 

781/11, 779 00 Olomouc, IČ: 28617932 jako dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu 

"Provedení personálního auditu příspěvkových organizací statutárního města Přerova, a to: 

Sociální služby města Přerova, p. o., Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace", 

 

2. pověřuje uzavřením právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo a                    

o poskytnutí služeb mezi zadavatelem a dodavatelem 1. náměstka primátora Mgr. Petra 

Koubu. 

 

Hlasování: 9 pro, 1 omluven (Ing. Dostal), 1 nepřítomen (Mgr. Hýzl) 

 

 

2173/59/10/2021 Vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Přerova formou e-

learningu a SW aplikace ePersonalista 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla o udělení výjimky dle článku XVII. odst. 2 z Vnitřního předpisu č. 13/2019, kterým 

se mění Vnitřní předpis č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018 se 

společností Rentel, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a. 152 00 Praha 5 Hlubočepy, IČ: 26128233, 

DIČ: CZ26128233, 

 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytování služeb mezi Statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem, a společností Rentel, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 

Praha 5 Hlubočepy, IČ: 26128233, DIČ: CZ26128233 jako poskytovatelem. 

 

Cena za plnění bude činit 597 600, -- Kč bez DPH, tj. 723 096,-- Kč včetně 21 % DPH           

na období tří let. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Dostal) 
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2174/59/10/2021 Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

závaznou vyhlášku č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 

5/2020 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2020, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

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

 

 

2175/59/10/2021 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2020  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou zprávu. 

 

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

 

 

2176/59/10/2021 Pověření k uzavírání sňatků 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání pověřuje dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

prováděním sňatečných obřadů a uzavíráním manželství člena Zastupitelstva města Přerova Michala 

Záchu, DiS. 

 

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

 

 

2177/59/10/2021 Smlouva o spolupráci při provozování očkovacího centra 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při provozování očkovacího centra mezi statutárním 

městem Přerov a Agel Středomoravskou nemocniční, a. s., Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 

Prostějov – Nemocnicí Agel Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov, 
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2. schvaluje využití nevyčerpaných finančních prostředků ve výši cca 200 000,-- Kč z rozpočtu 

Kulturních a informačních služeb města Přerova, p. o. k úhradě mzdových nákladů 

zaměstnancům KIS, p. o., kteří budou vyčleněni pro práci v očkovacím centru na základě 

dohod o provedení práce 

 

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

 

 

 
 

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

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 bez připomínek 

 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 59. schůzi Rady města Přerova konanou dne 25. března 2021     

ve 12:15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 25. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova 

 


