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USNESENÍ z 60. schůze Rady města Přerova konané dne 15. dubna 2021 

 

2178/60/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 60. schůze Rady města 

Přerova konané dne 15. dubna 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 60. schůze Rady města Přerova konané dne 15. dubna 2021,  

 

2. schvaluje p. Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze Rady města Přerova.  

 

 

2179/60/4/2021 Rozpočtové opatření č. 7 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

2180/60/5/2021 Výjimka ze stavební uzávěry – “Zpevněné plochy - ČMŽO“. 

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

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

ze stavební uzávěry pro území vymezené stavbou “Mimoúrovňové křížení silnice I/47 s tratí Českých 

drah – MÚK Kojetínská“ pro stavbu “Zpevněné plochy - ČMŽO“, situovanou na pozemku parc.č. 

968/1 v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na usnesení).  

 

2181/60/6/2021 Kompenzace Dluhonice - II. etapa 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o II. etapě kompenzací Dluhonicím, dle důvodové zprávy,  

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic k podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje v rámci v oblasti dopravy a silničního hospodářství na projekt 

Kompenzace Dluhonice - II. etapa, dle důvodové zprávy,  

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.  

 

 

2182/60/6/2021 Uzavření Smlouvy č. 182/M1/2021 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 - 

Podchod cyklostezky - Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 182/M1/2021 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021, uzavřené mezi 
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Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem 

dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, na projekt "Podchod 

cyklostezky – Přerov“, ISPROFOND 5712510002.  

 

2183/60/6/2021 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ -  

rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v 

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky 

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

Hranická“, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů komise 

pověřené k provádění těchto úkonů podle § 42 odst. 1 zákona,  

 

2. rozhodla o výběru dodavatele Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 

26271303, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrala k uzavření smlouvy 

jako jediného účastníka zadávacího řízení,  

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem a vybraným dodavatelem Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 

8, IČ: 26271303, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace 

veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena za plnění bude činit 12 229 098,23 Kč bez DPH, tj. 14 797 208,86 Kč s DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 56. Rady města Přerova konané dne 

11. února 2021 (č. usn. 2057/56/6/2021), Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora.  

 

 

2184/60/6/2021 Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 

přes výstaviště“ – vyloučení účastníka zadávacího řízení, schválení 

výběru dodavatele 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení externího administrátora podlimitní veřejné zakázky 

„Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“, dle důvodové zprávy,  

 

2. vylučuje účastníka zadávacího řízení KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 

62360213, z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení, dle důvodové zprávy,  

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ je účastník výběrového řízení 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice, IČ: 60838744, jehož nabídka byla 

ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na základě stanoveného kritéria hodnocení nejnižší 

nabídkové ceny a současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, dle 

důvodové zprávy,  

 

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

společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice, IČ: 60838744, jako 
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zhotovitelem, na podlimitní veřejnou zakázku „Propojení komunikace ulice Kopaniny – 

Lipnická přes výstaviště“. Cena za plnění bude činit 12 699 736,09 Kč bez DPH, tj. 15 366 

680, 67 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy. 

  

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

dodavatelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové na 

základě jejího pověření usnesením 53. Rady města Přerova usnesení č. 1939/53/6/2020 ze dne 

17. 12. 2020. 

  

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

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

podmínky.  

 

 

2185/60/6/2021 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 

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

dohod o zrušení smluv, schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytování služeb č. SML/0696/2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohod o zrušení smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a nezávislými členy komise a přizvanými znalci, jako poskytovateli, dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1-7  

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. SML/0696/2020 ze dne 

12. 5. 2020 mezi Statutárním městem Přerov, jako klientem, a obchodní společností MOBA 

studio s.r.o., Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha – Vršovice, IČ: 61459712, jako 

poskytovatelem dle důvodové zprávy a přílohy č. 8-9, 

  

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění dle důvodové zprávy. 

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na smluvní zastoupení ve veřejné zakázce 

„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ se zvyšuje o 150 250 Kč bez DPH a 

cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 1 500 000 Kč bez DPH na cenu 1 650 250 Kč 

bez DPH, tj. 1 996 803 Kč včetně DPH. 

  

Jednáním o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 a podpisem 

mezi klientem a poskytovatelem, obchodní společností MOBA studio s.r.o., Turkmenská 

1420/2, 101 00 Praha – Vršovice, IČ: 61459712, je zmocněn Ing. Petr Měřínský, primátor 

města.  

 

 

2186/60/6/2021 Veřejná zakázka „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ - 

rozhodnutí o vyloučení dodavatele, rozhodnutí o výběru dodavatele, 

schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v 

zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky 

N006/20/V00031896 na stavební práce s názvem „Revitalizace vodního ekosystému v 
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Předmostí“, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů komise 

pověřené k provádění těchto úkonů podle § 42 odst. 1 zákona,  

 

2. vylučuje, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona, účastníka 004 zadávacího 

řízení PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 26035782, pro 

nesplnění technických podmínek stanovených podle § 37 odst. 1, písm. b) zákona, a to 

nesplnění podmínky vztahující se ke lhůtě plnění stanovené v Části II., čl. 5, odst. 5.3., 

zadávací dokumentace,  

 

3. rozhodla o výběru dodavatele AQUAVISON s.r.o., Prusy 21, 751 15 Beňov, IČ: 07672195, 

(společná nabídka s LANDBAU s.r.o., Hlavní 1233/11, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 

25899481 – „Společnost pro Předmostí“), kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 

zákona vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek,  

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem a vybraným dodavatelem/sdružení společníků „Společnost pro Předmostí“ - 

AQUAVISON s.r.o., Prusy 21, 751 15 Beňov, IČ: 07672195 (společník 1: správce sdružení) a 

LANDBAU s.r.o., Hlavní 1233/11, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 25899481 (společník 2), 

jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a 

nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena za plnění bude činit 5 109 000,00 Kč bez DPH, tj. 6 181 890, 00 Kč s DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 54. Rady města Přerova konané dne 

15. ledna 2021 (č. usn. 1974/54/6/2021), Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora.  

 

 

2187/60/7/2021 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města  Přerov –  nebytové jednotky č. 555/6 jiný nebytový 

prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - změnu předmětu 

nájmu a výše nájemného sjednaného v nájemní smlouvě ze dne 28.6.2017 uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a společností MORAVA INSURANCE s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, Dr. Skaláka 1451/11, IČ 25325159 jako nájemcem na část nebytové jednotky č. 555/6 jiný 

nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) a to z původního předmětu nájmu - 2 místnosti o výměrách      

16 m2 a 8 m2 se změní na nový předmět nájmu - místnost o výměře 8 m2 .  

 

2188/60/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 

p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, 

podílu id. 9/10 p.č. 6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše 

v k.ú. Přerov 

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

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

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

109 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49 zahrada o výměře 200 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50 zast. 
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plocha a nádvoří o výměře 85 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51 ost. plocha o výměře 71 m2, podílu id. 

9/10 p.č. 6590/52 zahrada o výměře 15 m2, p.č. 6590/58 ost. plocha o výměře 27 m2, p.č. 6590/39 zast. 

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

do vlastnictví společnosti NAVOS a.s., se sídlem Čelakovského 27, 76701 Kroměříž, IČ 47674857 za 

cenu v čase a místě obvyklou ve výši 300.000,- Kč. Dodání nemovitostí je osvobozeno od daně           

z přidané hodnoty ve smyslu §56 odst. 3 zákona 235/2004 Sb. Součástí kupní smlouvy je i úhrada za 

bezesmluvní užívání pozemků bez právního důvodu za dobu 3 let před účinností kupní smlouvy do 

dne, který bude předcházet dni, ve kterém nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k 

předmětu převodu ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy, ve výši 

83.904,- Kč/rok, stanovenou na základě vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova.  

 

2189/60/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova  -  pozemků p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, 

p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 152/5, p.č. 152/6  vše v 

k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                

Záměr  statutárního města Přerova  - úplatný převod vlastnictví 

statutárního města  Přerov - pozemků  p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, 

p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 

152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení vyhlášené dne 15.1.2021 na prodej pozemků p.č. 167/1 orná půda o 

výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68m2, p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2, p.č. 

152/7 orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2, p.č. 171/1 ost. plocha o 

výměře 532 m2, p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m2, p.č 170/3 ost. plocha o výměře 111 

m2, p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2, p.č. 152/5 orná půda o výměře 946 m2, p.č. 152/6 

orná půda o výměře 154 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu nemovitých 

věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 

m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68m2, p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2, p.č. 152/7 orná 

půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2, p.č. 171/1 ost. plocha o výměře 

532 m2, p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m2, p.č 170/3 ost. plocha o výměře 111 m, p.č. 

157/3 orná půda o výměře 1016 m2, p.č.152/5 orná půda o výměře 946 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova í do vlastnictví TEPLO – CHLAD s.r.o., IČ 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 

750 02 Přerov.  

 

 

2190/60/7/2021 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –    části 

pozemku  p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 91/1 ost. plocha o výměře 20 m2   

v k.ú. Lýsky mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a ***, jako nájemcem. 

Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady za nájem 

bude činit 40,- Kč/m2, tj. 800,- Kč/rok dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou 

města Přerova, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu jako manipulační plocha.  
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 91/1 ost. plocha o výměře 20 m2  

v k.ú. Lýsky mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a ***jako nájemci. 

Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady za nájem 

bude činit 40,- Kč/m2, tj. 800,- Kč/rok dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou 

města Přerova, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu jako manipulační plocha.  

 

 

2191/60/7/2021 Snížení nájemného z nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - z prostor  v objektu občanského vybavení č.p. 1, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 254 v k.ú. 

Přerov (přerovský zámek)  

Rada města Přerova po projednání schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2021 

nájemci, příspěvkové organizaci Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Horní 

náměstí 7/7, IČ 0097969 z prostor objektu občanského vybavení č.p. 1, příslušného k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 254 v k.ú. Přerov (přerovský zámek) o celkové výměře 

1.934,53 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov, na základě nájemní smlouvy ze dne 

29.12.2000, ve znění dodatků č. 1 ze dne 1.11.2001, č. 2 ze dne 3.1.2002, č. 3 ze dne 3.1.2005, č. 4 ze 

dne 1.6.2005 a č. 5 ze dne 30.1.2012 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 5.10.2020 ve výši 

4/12 z ročního nájemného pro rok 2021.  

 

2192/60/7/2021 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

části pozemků p.č. 3619/1, p.č. 5005  v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 

28.8.2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a státním podnikem Česká pošta, 

s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ 47114983 jako vypůjčitelem. Dodatek č. 1 se týká 

rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemků p.č. 3619/1 ost. pl., jiná plocha o výměře 1 m2 a část p.č. 

5005 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  

 

2193/60/7/2021 Veřejná zakázka „Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI“ 

- schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky „Navýšení kapacity 

dotřiďovací linky Přerov“ jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle ustanovení § 43 

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

 

2. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „Modernizace 

systému sběru v Přerově v rámci ITI“, v obsahu dle přílohy. Veřejná zakázka bude zadána v 

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

zakázek,  

 

3. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského 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,  
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4. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

2194/60/7/2021 Odpis pohledávek z důvodu zániku dlužníků 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje odpis pohledávky za odtah a uložení vozidla na odstavném parkovišti z důvodu 

zániku dlužníka:  

KARBUX-stav s.r.o., IČ: 4853206, se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno-Zábrdovice, v celkové 

výši 10 500 Kč.  

 

2. schvaluje odpis pohledávky za odtah a uložení vozidla na odstavném parkovišti z důvodu 

zániku dlužníka:  

Corden Voice s.r.o., IČ: 03993400, se sídlem Makovského 1, Řepy, 163 00 Praha 6, v celkové 

výši 10 815 Kč.  

 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 29.05.2021 

 

2195/60/7/2021 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - změna dílčích 

rozpočtů 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu dílčích ročních finančních rozpočtů pro rok 2021 

schválených Radou města Přerova dne 17.12.2020 usnesením č. 1952/53/7/2020 v souladu s čl. II. 

odst. 8 Smlouvy o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy 

č. MMPr/SML/1826/2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - 

Město jako zhotovitelem ve znění dle přílohy. Změna spočívá v navýšení ročního finančního rozpočtu 

odpadového hospodářství pro rok 2021 o celkovou částku 5.900.000,-Kč vč. DPH.  

 

2196/60/7/2021 Schválení účasti Statutárního města Přerov, společností s majetkovou 

účastí statutárního města Přerova a příspěvkových organizací v 

centralizovaném zadání veřejné zakázky na poskytování dodávek 

zemního plynu a elektrické energie 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje účast Statutárního města Přerov, společností s majetkovou účastí statutárního města 

Přerova a příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov v centralizovaném 

zadávání veřejné zakázky na poskytování dodávek zemního plynu a elektrické energie pro 

roky 2022 - 2023 dle důvodové zprávy,  

 

2. ukládá ředitelům společností s majetkovou účastí statutárního města Přerov a ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov zajistit připojení společnosti a 

příspěvkové organizace jako pověřujícího zadavatele do centralizovaného zadávání veřejné 

zakázky na poskytování dodávek zemního plynu a elektrické energie pro roky 2022 – 2023 a 

za uvedeným účelem uzavřít s Teplo Přerov a.s. jako centrálním zadavatelem Smlouvu           

o centralizovaném zadávání dle důvodové zprávy a přílohy č.1,  
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3. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou, náměstkyni primátora, k podpisu Smlouvy                           

o centralizovaném zadání dle Přílohy č. 1  

 

 

2197/60/8/2021 Základní škola Přerov, Svisle 13 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a podání žádosti o nadační 

příspěvek Oranžové hřiště 2021  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s realizací projektu Základní školy Přerov, Svisle 13 s názvem „Inkluze III v ZŠ 

Přerov Svisle“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Šablony 

III“ vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,  

 

2. souhlasí s podáním žádosti Základní školy Přerov, Svisle 13 o nadační příspěvek z Nadace 

ČEZ – Oranžové hřiště 2021 na projekt „Zpátky ke hraní s kamarády“ a potvrzuje, že škola je 

oprávněna přijmout majetek pořízený z nadačního příspěvku do svého majetku.  

 

 

2198/60/8/2021 ScioŠkola společnosti www.scio.cz, s.r.o. – stanovisko města  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s působením nové základní školy (ScioŠkoly) společnosti 

www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Pobřežní 34, 180 00 Praha 8, na území statutárního města 

Přerova.  

 

2199/60/8/2021 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů v souvislosti s pandemií 

covid-19 dle důvodové zprávy, do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2200/60/8/2021 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – nabídka 

trvale nepotřebného majetku 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijímá nabídku příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 k bezúplatnému převodu nákladního skříňového vozidla Ford Tranzit 280 S 

(model 2010) z vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 do 

vlastnictví statutárního města Přerova,  

 

2. schvaluje úplatný převod nákladního skříňového vozidla Ford Tranzit 280 S (model 2010) z 

vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 do vlastnictví jiné osoby za 

cenu v místě a čase obvyklou.  
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2201/60/8/2021 Výzva Ministerstvu zdravotnictví České republiky a Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání výzvy Ministerstvu zdravotnictví České republiky a Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky ve věci mimořádných opatření a testování dětí a žáků 

ve školách a školských zařízeních. Znění výzvy je přílohou důvodové zprávy.  

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem výzvy uvedené v bodě 1. tohoto 

usnesení.  

 

 

2202/60/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 11 (2+1), o ploše pro nájem 

69,50 m2, v domě č. p. 2491, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5738/9, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní 

*** za nájemné ve výši 2.635 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. 1 (1+1), o ploše pro nájem 54,25 m2, v domě č. 

p. 2309, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 793, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné ve výši 

2.913 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 a to za 

podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (2+2), o ploše pro nájem 67,15 m2, v domě 

č. p. 2148, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1153, v k. ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 6 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem ***, za nájemné ve 

výši 3.245 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 a to za 

podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+1), o ploše pro nájem 44,06 m2, v domě č. 

p. 2849, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. Přerov, 

Kainarova, č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní ***za nájemné ve výši 

2.366 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 a to za 

podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše pro nájem 56,79 m2, v domě č. 

p. 2515, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/24, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť III., č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní ***, za nájemné ve 

výši 3.050 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
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zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

6. 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. 6), 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. 6, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 52 (1+0), o ploše 

25,52 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní ***, za nájemné ve výši 981,- Kč/měsíc (nájem 

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

přílohy č. 7, na 6. měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu.  

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 56 (1+0), o ploše 

25,52 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc.č. 2883/60, v k. ú. Přerov Trávník 1, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem ***, za nájemné ve výši 981,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 2, na dobu 6. měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 49 (1+0), o ploše 

25.57 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č.3), s panem *** za nájemné ve výši 983,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č.3, na dobu 6. měsíců s možností prodloužení.  

 

10. ruší usnesení č. 2125/58/9/2021 (bod 3 paní ***) schválené na 58. schůzi Rady města Přerova 

konané dne 11. 03. 2021.  

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s 

paní *** 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s 

paní *** 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s 

panem *** 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s 

paní *** 
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2203/60/10/2021 VIAVIS - poskytnutí konzultačních služeb  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo - poskytnutí konzultačních služeb mezi VIAVIS a.s., se 

sídlem Obránců míru 237/35, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, Česká republika, IČ: 25848402 

jako zhotovitelem a statutárním městem Přerovem jako objednatelem, ve znění, které je 

přílohou č. 2 důvodové zprávy.  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 2222   Ost. příjmy z finančního vypořádání od 

jiných veřejných rozpočtů  
0,0 + 302,5 302,5 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6171 350 Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500190 

– Pokračování IOP 09) 
8 983,6 + 302,5 9 286,1 

 

3. pověřuje podpisem smlouvy dle bodu 1 usnesení, Ing. Petra Měřínského, primátora 

statutárního města Přerov.  

 

 

2204/60/10/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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  

 

 

2205/60/10/2021 Změna Jednacího řádu Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu Jednacího řádu Rady města Přerova ze dne 1. 

října 2020, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

 

2206/60/10/2021 Návrh termínů konání Rady města Přerova na II. pololetí 2021 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání schůzí Rady města Přerova 

na II. pololetí 2021 dle přílohy.  
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2207/60/10/2021 Podněty a připomínky z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými 

na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 05.05.2021 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

V Přerově dne 15. 4. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Michal Zácha 

člen Rady města Přerova 

 


